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PENGAT{TAR PENERBIT

At Hanfutillatti Rabbil'Atamiin menryakanungkapan yarlg tepat untuk

mengekspresikan rasa syrkur kami kepada Allah Azza wa Jatla atas

rampungn),a proses terj emah dan pengeditan kitab tafsir Ath-Thabari ini.

Shalawat dm salam sernoga tercurahkan kepada manusia pilihan dan panutan

uma! Muhammad SAW, keluarganya, para satrabatnya serta orang-oiang

png mengikuti jejak maeka
Pe*enrbangan buku-buku ta$irmemang tidak sedafrqatpeftenrfmgan

buku-buh filoh png dimiliki oleh setiap madztrab. Di Indonesia sendiri ulana-

ulama png berkecimpung dalam ilmu ini masih terbilang langka sehinggi

karf-karya dalam bittang tafsir fun masih dapat dihihmg otdtr;ari. Dari sirii

l€mi berinisiatifunhrk memberikan sumbangsih penerjemahan niiab tafsir

Jami'Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an karya imam besar, Ibnu Jarir

Attr-Thabari yang kafiri dedikasikan untuk masyakat muslim Indonesi 4 agu
kita dapat membaca dan mernatrami maksud dan tujuan FirmanAllah melalui

buah pemikiran sang Imam besar ini.

Dalam edisi terjemah ini perlu diketahui oleh para penrbaca, b€hwa tidak

semua syair dalam kitab ini kami mastrkan dalam edisi terjematurya hal itu
kami lakukan untuk menyederiramatcan per{elasan agar terfokus kepada

masalah penafsiran dan penalorilan ayat-ayat.

Alfiiqa, karni mengharqkan saran dan laitik dari beft agai pihak untuk

perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. Ke,padaAllahjua kami

berharap, semoga upaya ini mepdapatkan penilaian yang baik di sisi-Nya.

Amin

Jakart4 Septeurber 2007

PustakaAzzarn
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SURAH AT{-NABA.

t A:;x@t aj# ; i,rj f @+lii F r or @'bj;t;i.?
';t;i:;*i@

iT mtmg ap al<ah nrrzr eka sclirrg txrrtrrrry o.tmy o? T entaq
_Wy yys@q, lms nrrret a trrrsel*ttt&m tentmry ini.
Sekali'kali tidak; l'r:lak ntr,,eko alrr, nwryetahui, k 

"rrdt*,sl<ali.lcali frdal<; kelak msels atorrt trrrrryraalwi."
(Qs. An Naba' [?8]: 1.5)

Trktyn rirnrn 4ll:n, HiciiQ #ipi *@l,lr.tS-|';'A:;9i@tl'i1:;W:blti girors qahah mcreko sottng
batonya+anyo? Tentang berntu yong besar, yang mercha
petsdisihhm tentug lnl sdhatt-kori tldak; keloh mereka okoa
mengctahai, henadian sehali-koli uo*; helah merefo akan
ncngaahu$.
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Maksudnya adalalt apakah orang-orang musyrik Quraisy
saling bertanya-tanya berkenaan dengan Allah dan Rasul-Nya hai
Muhammad?

Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada beliau SAW, sebab

orang-orang Quaisy saling berselisih dan berdebat tentang pengakuan

beliau akan kenabiannya, pe,rnbenaran tentang apa-apa yang

dibawakannya dari sisi Allalt serta keimanan kepada pembangkitan

kembali setelah mati. Oleh karena itu, Allah berfimran kepada Nabi-
Nya, "f, maa yatasaa"al haa:ulaa' al, qaum wa yaWrtashimuun?
(tentang apakah orang-orang itu saling bertanya-tanya dan saling
berdebat?).

Kata bantu d dan ar di sini artiqra sama [pkni d: Q: 6 d
png artinya sama delrgan 'f : rlC: ti',f "tentang apa"].

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

36140. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki bin
Al Jarrah menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari
MunarrunaA bin Jahadalr, dari Al Hasan, ia berkat4 'I(etika
Nabi SAW diutus, mereka saling bertanyatanlNa di antara

mereka sendiri, maka Allah mentrtrnkan 
"1lat,gi@'o]'J:l-F#ipl 'Tentang apalcah mereka saling bertanya-tonya?

Tentang berita yang besar'. Maksudnya adalah al Htabar al
'azhiim (berita yang besar)."I

Abu Je'far berkata: Allah me,ngabarkan kepada Nabi-Nya
SAW te,ntang hal yang mereka saling bertanya-tanya, )iJ;r{it*
"Tentang bqita yang besar," )akni 'an al lilabar al 'azhiim (tentang

berita yang besar).

I Ibmr Abi Hatim delam tasim1la (1063%). Di dalarm'ya tidak dicantmton
rcdaksi: Yakni 'ar al fi*afu al 'ahiim 'tenmg bcrita yang besat''.
As-Suy{ilhi dahmAd-Dun Al Mottsur (8890), m:nandartannya kepada Abd
bin hrmaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abi Hatb dan Ibnu
Mardawaih.
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Para ahli tafsir berbeda pe,ndapat m€ngenai makna'terita yang

besat''ini.

Sebagian berpendapat bahwa itu adalah Al Qnr'an. Mereka
yzng berpendryat deurikian me,nyebutkan riwayat berikut ini:

36l4l.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepadaku, ia berkata: Isa melrceritakan

kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najrlu dari Mujahid,
me,nge,nai firman Allah, #lpl * "Tentang berita yang
besar," ia berkatq "(Makzudnya adalah) Al Qur'an.''

Ada )Nang berpe,ndapat bahwa maksudnya adalatl

pe,mbangkitan kembali setelah mati. Mereka )Nang berpe,ndapat

derrikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

36l42.Bisyr menceritalcan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia bertata: Sa'id -*rfiit k o
kepada kami dari Qatadalu mengenai firman-Nya, )ilr{itri
"Tentang berita yang besar," ia berkata, 'Makzudqra adalah
pembangkitan kerrbali setelah mati.'n

36l43.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dei Su$nao, dari Sa'i4 dari

Qatada[ menge,nai aW r$1#l* "Tentang berita yang
besar," ia berkata, 'Beiita yagg b€sar itu adalah pembangkitan

kembali setelah mafi."f

2 Uulahid dalam tafsinij,a (/U6E) dm Al Baghawi &lu Ma'alim At-Tarcil
@t$q.

' Al Mawardi dalen An-Nukat wa Al 'Uytn (6t182),Al Bagbawi &lam,Ma'alim
At-Tarail (41436), Al Qnthrbi dalam tafsimlra (19/170), dan As.Suyrfti dnlam

Ad-Durr Al Mantsw (E890) dcngan riwa1lat yang lebih panjang dad inq ia
myamdartanrya t€pad8 Abdbin Humai{ lbmr Jarir, scrta Ibnu Al Mundzir.

' Al lrlawardi dalzmAn-Nukat wa Al 'Uytor (6t182), At Bagbawi dzlam Ma'alim
At-Tanzil (41$q, dan.ls-Suyuthi &lam taftirnya (19/170) wrta Ad-Dun Al

fT-l
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36l4.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kailri, ia berkata: Ibnu Zand berkata

mengenai firman-Nya, +iaji@ #i$l*@3J'lS-p'b;g "Tentang apakah mereka 
-sating birtanya-tanya?

Tentang berita yang besar, yang mereka perselisihkan tentang

ini," iaberkata, "(Maksudnia adalah) Hari Kiamat."

Lebih jauh ia berkate 'Mereka berkata, 'Inilah hari yang

kalian nyatakan, bahwa kita dan nenek moyang kita akan

hidup'."

Ia juga berkat4 'Mereka berselisih tentang itu, m€reka tidal(

mempe,rcayai itu, maka Allah berfirman, '^Arl@t*frj|
6&?'Katakanlah, "Berita iu adalah biertta ybng benar,

yang karnu berpaling daripadanya".' (Qs. Shaad [38]: 67-68)

(Maksudnya adalah) Hari Kiamat, )ang tidak mereka

percayai."5

Sebagian ahli bahasa Arab mengatahan bahwa maknanya

adalatr;'tentang apa ),rang diperbincangkan oleh orang-orang Quraisy
berkenaan dengan Al Qur'an? Allah lalu me,lrjawab, sehingga melrjadi
'rl, "Tentang apakah." Seolah-olah ini bermakna" untuk apa mereka

saling bertanya mengenai Al Qur'an.

Allah kernudian me,ngabarkan dengan berfirman oi,**ioii
"Yang mereka perselisihkan tentang ini," (1lal<rd) antara yang

me,nrbe,narkan dengan yang mendustakan. Itulah perselisihan mereka.

Serta firman-Nya, ij&:eioil "Yang mereka perselisihkan tentang

izi." Maksudnya adalalx, saling bertanyanya mereka adalah telrtang

b€rita yang sifatnya seperti ini.

Mo*ur (8/390) dcngan riwayat )rang lebih paniang dari rnr, ia
mymaaOramf tepads Abd bin Hrmi( Ibrilr Jarir, dan Ibm Al Mmdzir.5 Kami tidak mnenutm agar inr dalam refercnsi-referensi yang ada pada

ht
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Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para
ahli tafsir. Mereka png berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berilut ini:

36l45.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, tentang
ayat,'b;Lfi*ieii "Yang mereka perselisihkan tentang ini,,' ia
berkatq 'Maksudnya adalah pembangkitan kembali setelah
mati, lalu orang-orang terbagi me,lrjadi dua golongan, )xaitu
png mernbenarkan dan yang me,ndustakan. Adapun tentang
kematian, mereka semua mempercayai keberadaannya kare,na

mereka menyaksikannya, namrm mereka berselisih tentang
adanya pernbangkitan ke,mbali setelah ke,matian.'6

36l46.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
ke,pada kami dari Qatadah, (tentang ayat), '\j,ij4)eji
"Yang merelca perselisihkan tentang ini," ia -berkata,

"(Maksudnya adalah), manusia terbagi menjadi dua kelompok,
yaitu yang membenarkan dan yzng mendustakan. Adapun
tentang kematian, mereka semua mengakui keberadaannya
karena mereka melryzksikaony4 tetapi mereka berselisih
pendapat tentang adanya pembangkitan kerrbali setelah
keuratian."T

36l47.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kauri, ia berkata: Ibnu
Tsaur melrceritdcm kepada'kami dri Ma'mar, dari QatadalL
tentang ayat, SjriL*ieii *Yang mereka persetisihkan
tentang ini," ia berkata, *Ada yang mernbenarkan dan ada
yang mendustakan.'f

Lfut Ma'ani Al fur'ankaryra Al Fana QDn .

As-Suyuthi MamAd-Dur Al Mottsur (8890), mc,nyaudarkanryra kepada Abd
bin Humi{ Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir.
Ibid.

6

7

8
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Firman-Ny4 * *S"l*tt-koti tidah- menrpakan pernyataan

omng-orang musyrik yang mengingkari batrwa Allah akan

merrbangkitkan mereka kembali setelah mereka mati, dan Allah Yang

Maha Suci mengancam mereka akibat pernyataan mereka ifi.'irA:;
*Kelak mereka akan mengetahui.": Orang-orang kafir yang

mengingkari hal-hal yang telah dijanjikan Allah ke,pada musuh-

musuhnya kelak akan mengetahui apa png akan dilakukan Allatl
terhadap mereka pada Hari Kiamat.

Allah kemudian menegaskan ancarnan itu deugan penegasan

lainnya, bahwa Allah tidak akan menghidupkan mergka kembali

setelah kematian mereka, dan tidat< akan menyiksa mereka akibat

kelarfuran mereka terhadap-Nya, 'I(elak mereka akan me,lrgetahui

batrwa pada kenyataium),a nanti, ketika mereka berjumpa dengan

Allah, tidak sama seperti yang mereka katakan. Mereka juga akan

dihadapkan kepada perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka

lakukan."

Diriwayatkan dari Adh-Dhatthak bin Muzatrim mengenai hal

tersebut dalam riwayat berikut ini:

36148.Ibnu Humaid me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari SuSEn, dari Tsabit, dari.Adh-

Dhabhak, tentang dy?t, i;Vg *Setuli-lcali tidak; 
'ketak

mereka alcan mengetahui," ia berkata, "(Maksudnya adalatt)

orang-orang kafir.'oii:r*i' Kemudian s etcali-kali tidak; kctak

mereka akan mengetaftzi'. (Maksudnya adalah) [orang-orang
beriman]e."

Demikian juga qira'at-nya. (yakni tS'Q-i.lr-l3r t:tit;rrg
,thp, i;i,ti-e4to

Kalimat yang tcrdap"l di dalam hmlng siku [ ] tidak tertcra di dalam

maurxkirp, kami mcmcantumtao kalimat tersebut dcngan mrujuk kepa&
snlinan naskah laimya.
Abdnnazzaq dalam aftirnya (3882) dan Al Baihawi dzlam Ma'alim At-
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oco

@6s ;F rffi;@ 6q$i 6;.,C0 6r"'*i
"Bul<mrlsh Konl,i- telah marri adilcon Lr.nni itu sebagai

lwnpmon? dqn gwnffrg.gurrung sebagai pasak? danl<anri
ianikfln l<anyu berpasang.pasong(m, dffr l<olrni iadikfir

fidmru mfiik istirahot, ilonKarni iadil<an rn.alaff. sebogai
pal<aian, ilan Karni iadikfrrJ siarrg unfiik nwrcmi

pmghidupcn." (Qs. An,Naba' [781: 6,11)

rakwil firman Arah: @(6j Jtf6@rii. f;!(.fr ji
6t1;,*ti6@ rq.f i W@ fia*1i(6@(;:r Xtu =

(Buhankah Kami telah menjdikan buml itu sebagai hamparon?
dan gunung-gunung sebagai pasak? dan Kami jadihan hamu
berpasang-pasangan, dan Kami jadikan tidarmu untuk istirahat,
dan Kami jadihan malam sebagai palcaian, dan Kami jadihan siang
unta h m encari p en gh idup an)

Allah menyebutkan kepada orang-orang musyrik te,lrtang

nikmat-nilmat dan anugeratr-anugerah-Nya serta kebaikan-Nya
kepada merek4 lalu telrtang pengingkaran mereka terhadap apa-apa
yang dianugerahkan kepada mereka AUah juga me,lryebutkan

ancamao yang disediakan bagi mereka ketika mereka datang kepada-
Nya kelak, fitu beftagai macam siksaan-Np, dan sikaan-Nya itu
amatlalr pedih. Allah pun berfirman kepada merek4 |fn-V,b1
"Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu," bagr kalian 15+

.Tanzil(4143q.

r-?a
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"sebagai hamparan," yang kalian jadikan sebagai hamparan serta

landasan berpijak?

36l49.Ibnu Humaid menceritalcan kepada kami, ia berkata: Maltran

menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatada[ tentang

, ayat, l'^+ |i'ii # il " B r*ankah' Kami t el ah m eni adikan bumi

itu sebagai hamparan?" ia berkata, 'Maksudnya adalatt

bis aathan (hamparan)."I I

Firman-Nyq fififjJ;; " Dan gunung-gunung s ebagai pas ak?"

mahsudnya adalah, dan grrnrmg-gunung sebagai pasak bagi bumi agar

bumi bergoncang bersama kalian.

Firman-Nya, 6. ;J Kgtt "Dan Kami jaditran kannu berpasang'

pasangan," maksudnya adalah laki-lald dan perernpuarS panjang dan

pendek, buruk rupa dan tampan atau cantik. Ini seperti firman-Nya,

€tStVSeg "Orang-orang yang zhalim beserta teman seiawat

mereko}' (Qs. Ash-Shaffaat l37l: 22) Maksudnya adalah

shayyarnaahum "Kami menj adikan mereka".

Firman-Nya, 61"ifJi6{2 *Dan Kami iadikan tidurmu untuk

istirahat," maksudnya adalab Kard jadikan tidur kalian sebagai

peristirahatan dan kemyamanan bagi kalian, yang dengan itu kalian

merasa telrang dan te,lrteram, seolah-olah kalian mati (tanpa kalian

sadari), padahal sebenamya kalian masih hidup karena roh-roh kalian

tidak meninggalkan jasad kalian.

As-sabt daln as-subaa, artinya as-suhtun"tenang". Oleh karena

itu, hari Sabtu disebut Sabt, karena mertrpakan hari te,nang dan

nyaman.

Firman-Nya" i6iqJll(E:. t "Dan Kami jadikan malam sebagai

rr Al Bagfuwi dalam Ma'alim At-Tanzil (41436), Al qrrthubi dalam tafsirnf,a
(l9ll70, l7l), dao As-sunrthi &Jram Ad'Dan Al Mantsur (8/390),

renyandarkamya hanp kepada Ibnu Jarir.
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pakaian," maksudnya adalah, dan Karni jadikan malarn sebagai

penutup bagr kalian. Hitam dan gelapnya menutupi kalian,
sebagaimana pakaian menutupi pemakainya, LEr kalian bisa merasa

tenteram setelah melalnrkan berbagai aktivitas pada siang harinya.

Sebagaimana perkataan seorang penyair berikut ini:

U;;i ri,itiT tb'u'; #|#'b'rl ,F # ilt
"Ketilra mereka memasulci malam, tatkala sepoi-sepoi kesejulcan telah

menerpa telinganya, \

maka saat itulah ia mengendurkan langkah."rz

Maksud ;;lrr c;i di sini adalah memasuki hitamnya malam
sehingga menutupi mereka.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat derrikian menyebu&an riwayat
berikut ini:

36150.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkatii Mahran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Qatadah, tentang
ayat, cigfJf(K., "Dan Kami jadikan malam sebagai

pakaian," ia berkata, "(Maksudnya adalah) sakanan'waktu
tenang'."13

t2 Bait syair ini diucapkan oleh Dzu Ar-Rumah dari Baf;r Ath-Thawit bagan
qasidah, bab: Al Washf,, yang berj'mlah tujuh puluh tiga bait, dan bait ini
adalah bait keenampuluh. llsdaksi awalnya adalah:

eb 9#',u'*,r*i.* *l' tirii 4.c,? #,y)
*Apakah dari Dimnah iayangmasih kccil itu menggusur elarnya

agar bisa berpunt. Santailah, karena air matamu masih mengalir."
Bmyi bait syair ini yang tertera dzlrmrAil-Diwan adalah:

'ey jtrir,6r ua ir'i #|' i.t'cb 1t Syt';;l Ai
"Ketika mereka manasuki malam, anu tutkala sqoi-sepoi kesejukan

telah menerpa telfitganya, mala saat itulah ia berbaring."
Silakan lihtt Ad-Diwan Oal. 120-129).13 Al Mawardi di dzlamAn-Nutcat n, )l 'tJyun (6/183) dan Ibnu Al Jauzi dalam
tud Al Masir (1i191).
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Firman-Nya, 6li13qli$ "Dan Kami iaditun siang untuk

mencari penghidupan," maksudnya adalah, dan Kami jadikan siang

sebagai pe,nerangan bagi kalian agar kalian bisa bertebaran untuk

mencari penghidupan kalian dan melakukan berbagai akvifitas untuk

kemaslatratan urusan duniawi kalian, serta mencari kanmia Allah pada

waktu tersebut.

Allah Yang Maha Suci menjadikan siang sebagai s.r,rna

aktivitas bagt para haurba-Nya dalam mencari peirghidupan,

sebagaimana ucapan penyair berikut ini:

tiy 7r:,i1 ,Ll,
"Dan orangyang tengah gandah-gulana, kala kegandahan dihampii

lcegelapan,

malca bannlnya pun tidaktidur."ra

Me,njadikan bantal sebagai yang tidak tidur. Artinya adalatr si

pe,milikbantal

36151. Muhamnrad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semrumya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, te,lrtang firman-Np, li$3qti "Siang wra* mencai
penghidupan," ia berkata, 'Mereka mencari kanmia Allalt
pada waktu tersebut."l 5

Ini adalah bait syair qasidah tcntrng Al washf daln', Bahr Kamil karya Ath-
Tharmah" Sang pcryair dcogan I gl-qpan:

!ut: tilrriv *t 3$t$# rttt$;;i4.ryafou
nAdonan itu tersirnpan semalonan sehinga bas*alun,

sonpai-sampai ntmah terlunatri oleh adono\ walizupu:n letahrya jauh."
Mujahid dala'n 6lsitor" (694) dao As-Suyuthi dalam Ad'Dun Al Mantsur
(8891), reryandarkamln lcpada Al Firfbi, Abd bin Humai( Ibnr Jarir,

'i;,t i!L,
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ooo

@rg'-6;,>rfrl
"DanKarr,i"bangun ili atasllalnw h$uhhruh lrrrJgit) yang

kokoh, ilanKani iadil<an pelita lolng arnat terung
(natahari), ilanKani arnutl<an ilari awan air yangboffydk

tercutolh."

(Qs. An.Naba' [78J: 12.14)

rakwir lirTan 4uah: (Lfrti|Ei:|j @ ( $ 6{35ti5j(Vitegli1;V@ (Dan Kami oanguidi airc hamu tujuh
buah fiangitJ yang kokoh, dan Kami jadikon pelito yang anat
terang [matohariJ, don Kami turunkan dari awan air yan! banyah
tercurah)

Allah Ta'alaberfirman, '&Srl*: "Dan Kami bangun di atas

lramu," sebagai atap bagimu. Allah me,lretapkan atap sebagai

bangruran, karena orang Arab menyebut atap-atap rumah sebagai

bangunan. Oleh karena itu, tangit prm sebagai atap bag bumi.

Di sini Allatt berbicara k€p?da mereka sesuai dengan batrasa

fng dipatrami oleh merekq l<ar€na Al Qur'an ditunmkan dengan
bahasamereka.

Allatr juga berfirman, 6b€- "Tujuh bruh (tangit) yang
kokoh." t^angit sangat luat dan kokoh, tidak ada retak padanya dan
tidak pula celab, serta tidak terpenganrh oleh silih bergantinya malam
dm simg.

s€rtalbnu Al Mutrdzir.

t :6 tihLrr ,@r $tb 6 r&s 4jit$i

. fiitr;
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Firman-Nya, (.lf)qi(K. ) "Dan Kami iadikan pelita yang

amat terang (matahari)." As-siraai (pelita) maksudnya adalalt

matahari. 6f, "Yang amat terang." Maksudnya adalah sangat

me,nyala.

Pendapat kami dalarn hal ini sesuai de,lrgan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat dernikian me,lryebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

36152. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritdcan kepada kanli, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadalcu dei Ali, dari Ibnu Abbas, telrtang

firrran-Ny4 ($::&(i€.2 *Dan Kami iadikan pelita yang

amat terang (matahari)," ia berkata, "(Maksundya adalah)

mudhii' an' sangat te,rang'."1 
6

36153. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayalrktr menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayah}u menceritakan

kepadaku dari ayahnyar dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya"
qgtq?-(Jt, *Dan Kami iadikon pelita yang amat terang

(matahari)," ia berkata, 'Maksudnya adalah siraaian muniiran

'pelita yang sangat 5€rsinr'."17

36l54.Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaktr, ia berl@ta: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, iaberkata: Isa menceritalcan

kepada kard, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia bertata: Waqa
me,nceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, t€,lrtang finnan-Np, €({tq,} "Pelita yang omat

Ibnu Abu Hatim dalarn ta&irnya (104364) dm Arsuyrthi aelarrn Ad-Dwr Al
Man8ur (8891), rcnyandarkrmya lcepada Ibmr Jadr,Ibmr Al Mtmdzir, serta

IbnuAbuHatim
Lfril Tafsir Al Qurthubi (l9l 172).
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terang," ia berkata, "(Maksudnya adalah) yang gemerlapan."l 8

36155.Ibnu Abdil Alla menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kalni dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang ayat, {.lK2tLfi*Petlta yang amat terang," ia berkata,

"(Maksudnya adalah) al muniir 6yang bercahaya' -"le

36l56.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahrarl

menceritakan kepada kami dari Suffan, tentang ayat, Vn
(.'6t *Petita yang amat terang," ia berkata, "(Maksudnya

adalah) yang sinarnya gemerlapan.''0

Fimran-Nya, o.y2'5i a6fi "Dan Kami turunkan dan

awan." Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makra o.y:J[.

Sebagian berkata" 'Ma}sudnya adalah angrn yang

hernbusannya mengandung perahan atau tekanan (:.*3)." Riwapt-
riwayat yang sesuai dengan makna ini adalah:

36l57.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia-berkata:

Afhku me,lrceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

me'nceritakan kepadaku, ia bertata: Aphku menceritakan'

ke,padalru dari ayahnya dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

o.yr;51i6;lilaberkat4"Jadi,o.lel5laAatahangin."2r

36158. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin
Wadhih menceritakan kepadakq ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada kami dari Yazid, dari Ikrimab ia
membaca *>r!\1'ugli Galu ia bertata), 'Maksudnya

Mujahid. dalam tafsinqra (hal. 694), Abu Asy-Syaikh d,ala'm ll 'Azlunoh
(4lll42), dan As-suyrthi ,lalam 'Ad-Dur Al Mantsur (8891),
reryrandarkannya kcpada Al firyabi, Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, serta lbmr
AlMmdzir.
AMurrazzaq dalam tafsimya A 882).
Lhzt Ruh Al Ma' ani brya Al-Alusi (3019).

Al Mauardi dalam An-Nukat wa Al 'Wn (61184) dan Ibnu Al Jauzi detam

tudAlMasir(916).

t9
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adalah angin."22

3lllg.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,lrceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najrh, dari Mujahid, tentang

finnan:Nya, o.yr:5li fla bertata), "(Maksudnya adalatl)

andn."23

36160. Al Harits menceritakan kepadaktr, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa me,nceritahan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang

sama.24

36161. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalc, ia berkata, '?ada sebagian qira'at,

*>q51 n6 ;V adalah angin."2s

36l62.Yunus menceritakan kepada kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

qengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang

nrmt-Nva, ,>>r:Jl r6;V ia berkatq "lafazh o.i)51
maksudnya adalah angin."

Ia lalu me,rnbaca firman Allah, 6a:,4i{di';}-,s$i|ii'
*Allah, Dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu

mengg*akkan awan...." (Qs. Ar-Ruum [30]: 48)26

2a

E

26

As-Suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (81392), menyandarkaoqra kcpada Abd

bin Hurnaid dan Ibnu Jarir.
Al Mawardi dzlmAn-Nukatwa Al 'uyt (6tl$4), Ibnu Al lat;g; d^lamzad Al
Masir (91Q, dan Al Qurthubi dalam afsiq"a (l9ll74).
Mujahftl a"Um t"fsirq'" (hal. 694) dari jahn lVarqa, dari Ibnu AbiNajilu As-

suyntli dalar! Ad-Dun Al Mantsur (8891), rncnyandarkamya tepada Al
ri4nui, AM bin Humai4 Ibng Jarir, serta Ib,mr Al Mun&ir. Al Baghawi dalam

Mi'alim At-Tanzil (41437) dan Ibmr Al Jatrzi dal,nt' tud Al Mosir (916)'

.Ibid.
Al Bagbawi dalam Ma'alim At-Tanzil (41437), Ibnu Alhiyah- datrrrn Al
Muharrm At Waiiz $laz$, dan Ibmu Al lavi daraT ' tud Al Masir (916)'

Ibnu Al lavzi dalamZzla Al Masir (9/6) dari Zaid bin Aslarnm scrta Ibnu Katsir



Tdstulr/,.:Il1rlfui

Para ahli tafsir lain4ra mengatakan batrwa itu adalah awan

yang mengandung air hujan, ftImun belum sampai mencurahkan

hujaq s€perti halnya wanita yang telah dekat waktu haidnya narnun

belum mengeluarkan darah haid.

Mereka )ang beryendryat de'rnikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

36l63.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Su$ran, tentang firman-Nya,

*>rJiln*Dari awan," iaberkata "I:rfazh ui;3jladalatr as-

safoaab'awan'.'fr

36164. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Shalih

me,nceritakan kg,pada kami, ia berkata: Mu'awiyzh
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya , gi4.f,Jt u1it; "Dan Kami tunnkan dari
awan," ia berkatq "(Makzudnya adalah) min as-saf;aab'dai

36165. Mahran menceritakan kepada kui dari Abu Ja'far, teirtang

firman-Np, o.1r,;l!Jl (ia bertata, 'Maksudnya adalah) as-

saf;aab'awarf .'29

Para pemahnil lainnya me,ngatakm bahwa itu adalah langt.
Mereka yang berpendapat demikian melryebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

36166. Ya'qub me,nceritakan' kepadaku, ia bertata: Ibnu Ali)'ah
menceritakan kepada kami dni Abu Raja, ia bertata: 4k,
me,ndengar Al Hasan bertata t€otmg ay*, o.i,$Jl|(iit i^

&l@taeim1la 04n2!). i

Al Mawardi dalrm An-Mtbt tw Al'Uyur (d184).
IbEu AbB Hatim dalan taeirEra (108391) dm Iblru Al Jauzi del,,n 7ad Al
Masir(91q.
Al Mauredi &lar, An-l,lufu wa Al'Illtur (dt 84).

n
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berkat4 "(Maksudnya adalah) dari langit."3o

36l67.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada ka*i, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, te,atang firman-Nya' ,Al3
o. iiSl iaberkata" "(Maksudnya dalah) dari langit. "3 

I

36168.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

te,ntang finnan-Nya" 9rrlJli6;li ia berkata, "(Maksudnya

adalah) dari langit."32

Pendapat yang pating benar mengeirai ini adalah, Allatl

mengabarkan batrwa Dia meinrrunkan air dari awan' yaitu awan png
me,ngandung air.

Kami mengatakan bahwa ini menrpakan pendapat yang paling

benar, kare,lra pendapat ini merupakan salah satu dari ketiga pendapat

tadi. Adapun angin, maka sebenamya angin tidak mengandung air

yang kcmudian mencurahkannya, akan tetapi angin itu hanya

mernbawakannya. Memang be,lrar dimaknai angin bila qira'at-tya

o.y;,iilal1i;V "Dan Kami turtmkan dengan anginaL'- Tapi karena

qira'at-nya adalatr gblJfi maka diketahui bahwa maksudnya

adalah png disifatinya. [Maksudnya adalah sesuatu yarrg mu'shiraat,

yaitu sesuatu )rang mengandrrng esensi, dan sesuafu yang esensinya

angin menjadi air hujan adalah awanl.

Jika ada yang menduga bahwa partikel Da' [pkni -.t] 
pada

Al Mawardi.dalam An-Nulut wa Al 'Uym (6/184) dan Ibnu Al Jauzi dalam

tudAl Masir(916).
Al Mawardi dalam An-Nulat wa Al '(tyn (61184) dan Al Qrthubi dalatn

aftirnyz (l9ll73).
.*arrazzaq ,lalam tafsim)'a Q1382), di dalamrya disebutkan: kngit.
Sebagiannya meirgatakan: Angin
As-Suynthi dzlaa A:&Dwr Al Maatsur (8891), mnisbatkan4ra kepada

AMurrazzaq, Abdbin Hunai{ Ibmr Jarh, dan Ibnu Al Mundzir.
Al Kharaithi dalamMakafiit Al Akhlaq.

30
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redaksi seperti ini kadang menggantikan malilra o+, maka walaupun

kadang memang demikian, namun mayoritas makna li-, adalah selain

itu. Penakwilan ini berdasarkan mayoritas pemaknaan redaksinya.

Bila ada )ang mengatakan bahwa kata ini tyalari ;i#ll angin

maksudnya adalah langit, maka dikatakan, walaupun angin dernikian,

namun kenyataannya turunnf air hujan adalah dari awan, bukan dari

selainnya. [Kecuali sekadar ungkapan "hujan dari langit" y"ng

maksudnya turun dari arah langt].

Firman-Ny4 6ZiC "Air yang banyak tercTtrah," maksudqra

adalah, air yang dituangkan sebagiannya mengikuti sebagian lainnya
seperti mengalirnya daratr unt4 yaitu tumpahnya.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan perryrataan para

ahli tafsir. Mereka png berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini adalah:

36169. Ali menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, te,lrtang firman-Nya 'itl
(V i^ berkata, "(Maksudnya adalah ui) murchabban'1ang
ditumpahkan'."33

36l70.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Afhku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

me,nceritakan kepadaku, ia bertata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnyra dari Ibnu Abbas, tentahg aV*(ViCia
be*ata, 'Maksudqra adalah air ymg ditumpahkan dari

lmgt.'s
S6lTl.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia bertata: Abu

Ashim menceritakan kepada kmi, ia be,ltata: Isa menceritalon

Ib,tru Abi Hatim dalam tafsirqra (104390 dao Al Mawardi daln Aa-l,luhat
wa Al 'Ilyn (d184).
Al Mau/ildi dalam An-Nulut wa Al'Uyttn (dl84).

3
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kepada kami, Al Haris me,nceritalon kepadaku, ia berkata: AI

Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: rJ/arqa

menceritakan kepada [ami, semuanya t]ralmi Isa Warqa.] dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahi{ temtang firman-Nya, (ViY i^
berkatq "(Maksudnya adalah , air) munshabban 'yang

difumpatrh*r.rr35

36l72.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang firman-Nya, (rtiC ia berkata, "(Maksudnya. adalah al

munshabb'yang ditumpahkan').'3q

36l73.Ibnu Htrmaid me,lrceritakan kepqda ftami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi,

tentang firman-Nya, (ViC ia berkata, "(Maksudnya adalatt

ur) munshabban' yang ditumpahkan'."37

36l74.Matran menceritakan kepada kami dari Suffaru tentang

firman-Nya, (ViU ia berkata, "(Makzudnya adalah air)

tiutataabi' an' yangberttrut-turuti.'r8

Sebagian penahn'il mengatakan bahwa maksud ats-tsaiiaaj

tyalcni tV) ,a*n al lcatsiir'yang banyak'. Riwayat yang sesuai

dengan makna ini adalah:

36l75.Yunus menceritakan ke,padahr, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, [ia berkata: Ibnu Zaid berkata:]3e

Mujahid dalam tafsirqra (hal. 654) dan As-Suyuthi d^lanAd-Dun Al Mantsur
(8/391), mcryaodarkamya kepada Al Firyabi, AM bin Humai4 Ibnu Jarir, dan

IbDu Al Mundzir.
Abdurrazzaq dalam ta&irnya (3/383).
As-Suyuthi dalamAd-Drr Al Mantsur (8892), renyandarkannya kepada Abd

bin Humid dan Ibru Al Mundzir.
Ibnu Katsir dqlam tafsftr)ra (41437), Al Qurthubi dalam taGirnya (l9ll74),
ainisUartan tepada Ibnu Abbas, Mujahid, dan yang lain.
Al Bagbawi dalam tafsirnya (31437), dinisbatkan kepada Qatadah-
faUmt yang terdapat di dalam tanda hmrng sftu [ ] tid* terdapat di dalam

36
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te,ntang' firman-Nya, (ViY ia berkata *(Maksudnya adalatr)

lrats iir an' y atgbanYak' .' 
4

Dalarn perkataan orang Arab, tidak dikeual sifat banyak yang

dinngkapkan dengan kata ats-tsaji, kare,lra makna ats-tsaii adalah ash-

shabb al mutataabf 'le,lruangan yang bertunrtan". Contoh kalimat

adalah sabda Nabi SAW berikut ini:

"sebaik-baik haii adalah mengeraskan suara bacaan talbiyah

dan mengalirkan darah sembelihan haji'Ar

Maksud atslsajj adalatr pe,lrumpahan daratr hewan Kuban

dengan me,lryernbelihnya. Pola dan pe,nggunaannya dalam kalimat

adalatr ,+ii ert ,fl, eYi ,tii'irfr6it ,:ri,st*h\
r'tl{}

manuslrrip, adapun yang kami santuokan ini b€rasd d6'i naskah fuin"

Asy-Syankaoi dzlan Fath Al Qadir (586$.
Hadits ini dicantumkan oleh pengarang tzrya sanad. Diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi pada pcmbahasan t€,ntang hzii (827) dari jalur Ibnu Abi Fudaik, dari

Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Muharrmad bin Al Mrmkadir, dari

Abdurrahman bin Yarbrr dari Abu Bakar Ash-shiddiq, bahwa Nabi sAW
ditanya, 'Tlaji apakah yang paling utama?" Beliau rneirjawab, "iilr3 LiP
,,Mangoaskan suara baca4n;talbiyah dan mengalirkan darah sembelihan

hoji);
Ibnu Majah pada kitab: Manasft (2915) dan Ad-Darimi pada pembahasan

t€ntang manasik (l 798).
Haditsini merynnyai syahid padt Musnad Abi Ya'la (9/19)-

.Ctr'€t'o,;t$f

t/.2 ' ?)i
L+.&.72JJ. .r1J -

. ,, t...9elrr
(E"aK3$,i5#'.,
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"Supayal<uni tlurr*l,thl<m ilmgan air ihlbiii'biiian ilmt
ttmrbuh-amtbulwrrrdf,rrkcbr,fir.keblun-ydnglebat?

Sesnnggzlvry a Hori Ke1uatsqn dddah sufiit wal<ttt y arJg

ditctaplcon, yoittrlwri (yang pfu waku itu) ditiup
sangl<atulalalul@uilatangbul<elonpokkelonpok,dmt
dibul&ldhlangit,rnal<aterdapatlahbebuapapintu,dfrrt

dii alanl<mrlah swwng. gunrurls rnr.al:o nmi adi

faurwrganalahia." (Qs. An-Naba' [78]: 15.20)

Tak$,il firman Allah:',; 3l@6rrii ..g;rG,(v(+leia
@ gi'l !?1 it3i,;il@ Li;\ i;ri ),5i 4 *;;.O r;+-LQ-ti
$!eK3$ji;ej (Supaya Kami tumbahhan dengan ait itu biii-
bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan lceban-hebun yang lebat?

Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu wafuu yang

ditetaphan, yaitu hari [yang pada waHu inJ ditiup sangkakala lalu

kama datang berkelompoh-helompoh, dan dibuhalah langit, maha

terdapatlah beberapa pintu, dan diialankanlah gunung-gunang

m aka m enj adi fatam otganalah ia)

Maksudnya adalab dengan air yang IGmi turunkan dari awan

ke bumi itu, supaya Ikmi 1s6ltrhkan biji-bijian.

At habb adalah setiap yang mengrodrmg balcal tanaman )'ang

dapat dipetik. Ini adalah benhrk jamak dari habbah, sep€rti lcatasya'iir

)Nang merupakan bentuk jaurak dri sya'iirah, dan seperti kalaat-tamr

)xang m€rupakan bentuk jamak da,ii tamrah. Adaprm an-nabaat,

adalah tumbuhan png disiangi, termasrk remrmputan dan tanaman

png ditanambenihnya.

Firman-Nya, $Ufi;9.t "Dan kcbu-kebun yang lebat,"

mafsudnfra adalatl, dan dengan hujalr itu pula agar Kani tumbubkao

kebnn-kebu . Jannaat artiq'a bos aatiin'tebun-kebun".

Firman-Nya, ;g.t "Dan kektn-kebun" maksudnya adalah
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tsamr jannaat 'buah-buahan kebun", namun kata tsamr tidak

disebutkan karena sudah tersirat oleh kandungan redaksinya.

Firman-Nya, 66ilmaksudnya adalah sahng bertaut dan rindang

(lebat).

Pendapat kanri dalam hal ini sesuai de,ngan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwal'rat-

riwayat berikut ini:

36176. Ni menceritakan kepada . kami, ia berkata: Abu Shalih

me,nceritakan kepada ka-i, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman'Nya, 661c#.t "Dan kekn-trcbun yang lebat," ia
berkatq "Berkerumun.'/2

36l77.Mutrammad bin Sa'ad me'nceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanlctt

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku memceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

6[f,,fi.t "Dan kebun-kekn yang lebat," ia berkata"

"(Maksudnya adalah) kebun-kebun yang sebagiannlxa bertaut

pada sebagian lainnya.'{3

36l78.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: AI
Hasan menceritakan' kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada seinuanya {ari Ibnu Abi Najitr" dari

Mujahid, tentang fimran-Nya, 6(uJf,.i;.t uDan kebun-kcbun

42 Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (10/33%) dan As-Suyrthi dalamAd-Du,r Al
Mantsur (81392), rneqrandarkapya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&h, serta
IbnuAbuHatim"

'3 As-Suyrthi d^lam Ad-Dun Al Mantsur (8892), mcqrandarkannl,a kepada
Ibnu Jarir.
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yang lebat,u ia berkata, "(Makzudnya adalah) saling bertaut.'a

36179.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepirda kami, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

ke,pada kami dari Qatadalu tentang firrran-Nya, $ta<l';i'i
"Dan kcbun-kebun yang lebat," ia berkata, "(Makzudnya

adalah), yang sebagiannya bertaut pada sebagian lain,ya't5

36180.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,

mengenai firrran-Nya, 661;g.t "Dan kebun-kekot yang

lebat," ia berkata" "(Maksufoya adalah) yang sebagiaonlxa

bertaut pada sebagi66 tainnya.'#

36181.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kard dari Suflan, tentang firman-Nya,

66t#t "Dan trebun-kcbun yang lebat," ia berkata'

"(Makzudnya adalah) saling b€,rtaut." 47

36l82.Y.unus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada kami dari Su$an, tentang firman-Nya'

61fr#t "Dan kebun-kcbun yang lgbat," ia berkata'

'Maksudnya adalah png saling bertaut, sebagianqra di atas

sebagian lainnya."a8

Para atrli bahasa b€ftda pendryat mengenai be,lrtuk tunggal aI

aUaaf.

Sebagian ahli nahwu Bashrah me,lrgatakan bahwa b€Nttuk

hrnegalnya adalahffi

Mujahid dalantafsirrya (hal. 694).
As"Suyulhi dalam Ad-Durr Al Mo$w (&B92), menyan0artmf kqada
Ibmr Abdurrazzaq, Abd bh Hnmai4 dan Ibmr Jarir.
Abernazzaq mcogemmrkakan pendapat scnrpa dalam tafsimya (3883).
Lliot T$sir Al B aghan i (41 437).
Ibid.

u
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Sebagian ahli nahwu Kufah mengatakan bahwa bentuk

hrnggalnya adalah W d^rl l"fiif.

Ia berkat4 "Jika engkau mau maka al alfaafbisa kau anggap

sebagai bentuk jamak, dan bentuk tunggalqra juga sebagai jamak,

sehingga engkau bisa mengatakan jannah laffaa: dmiannaat lafaa'.
Kemudian al-liff &jamak menjadi alfaafan ;'

Ada yang berkata, "Kami belum pernah me,lrdengar ungkapan

syajarah lafah, akan tetapi benhrk tunggalnya adalah lafaa',
sedangkan bentuk jamaknya adalah W daln jamak dart liff adalatt

alfaaf.Iadi, ini merupakan bentuk jam'u jam'in (benhrk kata jamak

dari katajam.k).'*'

Pe,ndapat yang benar me,ngenai hal ini yaitu, al alfaaf
merupakan bentuk jamak dari lif ataa lafiif.Ini karena para ahli tafsir

sepakat batrwa maknanya adalah multaffah (bertautan), sedangkan a/-

laffaa'artinya al ghaliizhah (tebal atau rindang), sedangkan al iltifaat
(pertautan) tidak ada kaitannya dengan al ghalzh (ketebalan),-kecuali

dimahai batrwa itu adalah tebalnya pertautan; sehingga dengan begitu

menj adi arti terse,ndiri

Firman-Nya, q'"qt:ii;;-'3L "sesungguhnya Hari
Keputusan adalah suatu walilr yang ditetapkan," maksudnya adalatl,

sesungguhn)ra hari saat Allah merrutuskan di antara para makhltrk-

Np, hari saat Allah menghukum sebagian mereka unhrk sebagian

lainnp, adalah sebagai suahr waktu png ditetapkan ketika Allah
memberlakukan perrbangkitan terhadap orang-orang yang

mendustakan dan makhluk-makhluk lainnp yang seperti mereka.

Para atrli tafsir mengemukakan pe,ndapat yang senada dengan

pendapat kami. Mereka )Nang b€rpendapat dernikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

'e Lflnat Musykil I'rab Al Qur'an kar1la Mat&i bin Abi Thalib Al Qaisi Qn95)
dar Tafiir Al Qurthubi (19 I 17 4).
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36183. Bisyr menceritakan kepada karri, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: ,Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, ';tfi$iii-iy
&r*Sesungguhnya Hai Kepuqan adalah suatu wa&u yang

ditetapkan," ia berkata, 'Maksudnya adalatr hari yang

diagungkan Allah, yang pada hari itu Allatl mernutuskan di
antara orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang

kemudian berdasarkan amal pe,lbuatan uiereka."So

Firman-Nya, Ai-li*-;;"Yaitu hari (yang pada walau itu)

ditiup sangkakala."''Ln;;.\'tioi ditiupnya sangkakala" diartikan

sebagai ,;ai;; "Hari Keputusan" Seolatr-olah Allatr berfinnan,

"Hari Keputusan adalah sebagai waktu png Kami janjikan kepada

orang-orang itu, yaitu hari ditiupnya (sangkakala)."

Tentang malma tli teUa, dipaparkan pada keterangan yang

lalu,sl beserta perbedaan pandangan di kalangan ahli tafsfu, maka tidak

perlu diulang di sini, yaitu artinya me,lurnrt kami adatah, tanduk yang

ditiup. -
Riwayat-riwayat dari para ahli tafsir tersebut adalah:

361M.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Sufircq dari Sulaiman At-
Taimi, dari Aslam, dari Bisyr bin Syaghaf, dari Abdullah bin
Amr, dari Nabi SAW, beliau b€rsaM4

.loj|rbi
",tlsh-shuur adalah (sangkakala dari) tanduk-'$2

As-suynthi d^lamAd-Du,r Al Manuur (8RS3), maryandartamya kepada AM
bin Humai4 Ibnu Jarir, danlbnu Al Mudzfo.
Lihat penafsiran surah Al An'aam ayat 73 dan surah Al Kahfi ayat 99.

HR Abu Daud dalam As-sunnah (474?), ia berkata: Musaddad bin Masrahad

upnccritakan kepada karri Mu'tasrir rcnccriukan kepada lomi, ia berkata:

Ahr mendengar afatrtu bcrkata: Aslam mnceritakan kepada kami dari Bisyr,
dcngan sazad tcrs€but pi dalamryra disebutkan:

t0

5t
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36185. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, #i-l$-ii-
"Yaitu hari .(yang pada wabu itu) ditiup sangkakala," ia
berkata, "Ash-shuttradalah al h:twlq (pencipaan).'r3

Firman-Nyra, 6tn'";'tt "Lalu kamu datang berkclompok-

kelompo\'l maksrdnya adalah, lalu kalian datang, kelompok de,mi

kelompok, dan golongan demi golongan.

Pe,ndapat kami dalam hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

36186. Muhammad bin Amr me,nceritakan kepada karf, ia berkata:

Abu Ashim menceritalcan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami, semuan)ra dari Ibqu Abi
Najih, dari Mujahid, te,ntang firman-Nya, (tl i, b€rkatq
*(Maksudnya adalah) kelompok demi kelompok.'#

*Ash-shuur adalah tandukyang ditit p:' 
'*A{ni'ibi

At-Tirmidzi dalam -runam,ya paAa pc,manasan tcrxtang sifat kiamat (2430) dari
jahn Ibnu Al Mubarak: Sulaiman At-Taimi rcngabarkan dari &lam AI Ijli
dari Bisyr bin Syagffi, dari Aqdilah bin AE, ia mcnuturkan, "Seorang badui
datang kepada Nabi SAW lalu bcrtata, 'Apa itu ash-shntfl' Beliau lalu
me'qiawab' 

'fltri'"t
'Ysitu tandt kyang ditiup'.
Ahr Isa bcrlrab, 'HadiB hosa.Irbih &ri sc6mg perawi yang miwayattnn
&ri SulainaoAt-TaimirL nanun kami ti&k rcngetahui badis ini kccuali dari
haditsqra"
Al-Albani dalam ls-Sds ilah Ash-Sluhr'iai (3/68, I 080).
Ibmr Abu Hatim dalam tafsir4a QDn, dari jatur Yazid. Ini Elah
dikcm*akaa poda pcnafsiran surah An-Nml ayat 87.
Mujahid dalamtafsiqra (hal. 6%).

,3
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Dikatakan Lt;iiSU "Lalu lamu datang berkelompok-

kelompok," karena unhrk setiap umat, Allah telah mengutus rasul

kepada merek4 yang setiap umat ekan datang bersama rasul yang

diutus kgpada mereka. Ini senada dengan firman-Nya, 'iLrlA;;-

dr5Uffi 
*Qngatlah) suatu hori (yang li hari itu) Kami panggrl tiap

umat dengan pemimpinnya." (Qs. AI Israa' l17l:71)
Firman-Nya, $ A(1{3i;;$i "Dan dibukatah tangit,

maka terdapatlah beberapa pintu,u maksudnya adalah, dan

terbelahlah langit, lalu retak-retak, sehingga menjadi jalanan-jalanan,

padatral sebelumnya me,nrpakan bangrpan png sangat kokoh dan

tidalc dapat diterrbus serta diretakkan

, Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, dan

terbukalah langit sehingga menjadi pecahan-pecatran seperti
potongan-potongan kayr yang dipemrnttrkkan bagi pintu-pintra nunah
dan tempat-tempat tinggal.

Mereka mengatakan bahwa malrna redaksi yaitu l,'J r t ;t;,!3
vri;li.3 € irtt3 "Dan terbulcalah langit sehingga menjadi pecahan-
pecahan seperli pintu-pintu." Lalu kare,lra huruf kafrya dibuang,

maka er3-jti menjadi khabar-ny4 sebagaimana rurgkapan kaana

abdullah asadan, yakni lcal asad (seperti singq yakni Abdullatr seperti

singa).

Finnan-NyqtS.eKJqi;Jj"Dandijalankanlahgunung-
guflung malca menjadi fatamorganalah ia," maknanya adalalU lalu
dihancurkanlatr gunung-gunuog sehingga hancur-luluh dari
pangkalnya, lalu dijadikan debu yang beterbaogan, )rang bagi mata
yang melihatnya tarnpak seperti fatamorgana, sehingga )iang
melihatqra dari kejauhan akan menduganya sebagai air, padatral

sebenanrya itu debu.

aro
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iG)(Aqq+@fre@@':
@ 6r:r; r; {r@ tfi{;$;i Q.i},,!,

"sesnngguhny aNqallo Jalwwn itu (padaruya) ada

ternpatpengintnirlaginwrJiadita,mpgdl<e1rr.botlibagiorong.
ot61trg y61rrg melarnpouibatas, mselco tinqgal ili dalonmya

berubad-abadlomuryornqel<afiilakmqasd<anlnt"i"l'4"
di dalanvryo ilor fidak (Wbnenihpu) mirnun'orrt, sehin

oir yarrg tr,rrrdridih ilan tanah."

(Qs. AnNaba' [?812 2l'25)

Talrwir rirmen A[ah: *+,--@gg t9f4@f,ch,t*:iiiy
65't+5,',@rfv; $ili3;ii@(ti:1-6- (sesungsuhnva

Neraha Jahanam itu [padanyal ada tqrrPat pengintoi" lagi meniadi

tempat kembali bagi orungorung yang nelampaui batas, ltereka
tinggal dt dalannya berabad-abod lananya, mereka til'ah

merasakan kesejufun di dalamnya dan tidah [palo mendapatJ

minuman, selain airyang mendldih dan notah)

Firman-Nya, $67.1'(;t+i\ "sesungguhnya Neraka

Jahanam itu (padanya) ada tempat pengintal," maksudnya adalah,

padanya terdapat te,mpat mengintai para penghuninya" yaitu orang-

oraxrg yaog sewaktu di dunia dan mendustakan

pe,ngembalian me,reka kepada AllalL dan juga ternpat mengintai

orang-orang yang merrbenartannya Makna redaksi ini adalah,

Neraka Jahanam me,mlliki te,mpat pe,ngintaian untuk mengintai dan

mengawasi yang melewatinYa.

Para ahti tafsir mengqrnukakm pelrdapat )ang s€xxlPa de'ngan

pendryat kami. Riwal'at-riuralat ymg sesrai dengan makna ini

adalah:
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36l87.Zakaiya bin Yahya bin Abi Zaideh menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada
kami dari Abdullatr bin Bakar bin Abdillah Al Mazini, ia
berkata: Al Hasan bila membacakan ayat, (64-r?4:-:\
"Sesungguhnya Neraka Jahanam itu (padanya) ada tempat
pengintai," ia berkat4 '1(etahuilah, di atas pintunya terdapat
pengintai. Jadi, barangsiapa datang dengan membawa
pembebasan, akan lewatlah ia, sedangkan yang tidak datang
dengan membawa perntebasan, akan ditahan."ss

36188. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Isma'il bin Aliyah
menceritakan kepdda kami dari Abu Raja, dari Al Hasan,

tentang firman-Ny4 ff"AA(fi;'iy "srtungguhnya Neraka
Jahanatn itu (padanya) ada tempat pengintai," ia berkata,

"Tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali setelah

melewati neraka."56

36189. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan-k pud" kami dari Qatadah, telrtang firman-Ny4 -rCG {,L

(t1,7. *Sesungguhnya Neraka Jahanam itu (padanya) ada
tempat pengintai," ia berkat4 "Engkau pasti tahu batrwa tidak
adajalan ke surga kecuali setelatr melewati neraka."5?

36190.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
me'nceritakan kepada kami dari SuSan, tentang firman-Nya i!
fiiAA(fr; "sesungguhnya Neraka Jahanam itu (padanya)

Al Baihaqi mcnyebutkan tiwayat )ang mcrryerupai itu dalam Syt'ab Al Iman
(ll5l7) dari jalur Ahrnad: Abdushshamad menceritakan kepada kami,
Abdullah bin Bakar rnenceritakan kepada kami.
As-Suytrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (81394), menyandarkannya kepada Abd
bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir.
As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (8890; menyandarkaonya kepada
AMurrazzaq, Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir. Namm dalam
Tafsir Abdunazzaq kami tidak menemukannya pada bagian penafsiran ini.

56
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ada tempat pengintai," ia berkata, 'Di atasnya terdapat tiga

titian jembatan."5E

Firman-Nya, qii'"i;f|it*Lagt menjadi tempat kembati bagi

orang-orang yang melampaui batas," maksudnya adalah,

sesungguhnya Neraka Jahanam bagi orang-orang yang melarnpaui

batas sewaktu di dunia 
-karena 

sombong terhadap Tuhan mereka-
adalah tempat tinggal mereka, dan akan me,lrunju kepadanya untuk

me,nempatinya.

Pendapat kami dalarn hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

36191. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada'kami dari Qatadah, tentang ayat, (V'ugti, *Lagt

menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui

batas," ia berkata, 'Maksudn5ra adalah tempat tingpl dan

terrpat menetap."sg

36l92.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matuan

menceritakan kepada kami dari Suflaq tentang finnan-Nyr4
(.V ia berkata "(Maksudnya adalah) tempat kembali dan

tempat tingg"l.'tr

Firman-Ny4 $iAA$ "Mereka tinggal di dalamnya

berabad-abad lamanya," maksudnya adalab seslmgguhnya orang-

orang yang melampaui batas sewaktu di drmia akan tinggal di dalar-r

Al Qrthubi dalam tafsirrya (8/394) dm As-Suyuthi dalam Ad-Darr Al
Mantsur (81394), meiryandarkamya hanya kcpada Ibnu Jarir.
Al Mawardi aalen An-Nulcat wa Al 'UW (61186), Al qfihubi dalam
taftirnf'a (191177,) dan As-Suyuthi det*n, Ad-Dun Al Mantsur (8894),
nenyandarlaoqa kcpada Abdurrazzag Abd bin Humai4 lb,nu Jarir, scrta Ibnu
AlMudzir.
ljtrlt An-Nr.lcat wa Al 'Uyun karya Al Maxrudi (dl8Q.

58
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Neraka Jatranam dan menetap di sana selanraberabad-abad.

. Ada perbedaan qira'at di kalangan qwra'pada firman-Np,
4*'

Semua quffa' Madinah dan Basbrah, serta sebagian quna'
KuIirh membacanya qj a*g irn;rrri alrf,6l

Se, mua qurra' Kufah membacanya 'rltj t*puhunrf a/f
Qira'at yang lebih fasih dan lebih 

'shahih 
ungkapanqra di

antara kedua qira'at ini menurut sudut pandang bahasa Arab adalah

qira'at dengan huruf alif, karena orang Arab harnpir tidak pematr

menetapkan kata sifat bila kata itu dalam bentuk i-j, lah diterapkan
pada sesuatu dan me-nashab-kawrya. Mereka hampir tidak pernah

mengatakan l!:H ,htrll"ini orang yang kikir dengan hartanya".
Tidak pula €li * "y^gsuka me,mpersulit kami" atau lii'na? $"dia
itu yang memusuhi kami". Itu karena bentuk i+ 1lang sebagai sifat
hanya digunakan sebagai pujian atau celaan, sehingga tidak digunakan
sebagl pujian atau celaan pada png lain.

Jika mereka hendak me,nggunakannya pada ism atau lainny4
maka mereka menjadikannya dalarn bentuk fa'il, sehingga mereka
mengatakan l*.'86.'$ "drrkikir dengan'hartanya". Atau tiif eb'igr-i "dia itu orang yang tamak terhadryl apa yang ada pada kami".
Oleh karena itu, saya katakan bahwa i;9 t*in shahih dan lebih fasih
ungkapannya dari segi bahasa Arab. Namun, saya tidak me,nolak
qira'at-nya orang yang membacanya |4, walauprm qira'at lainnya
lebih fasih, karena memflng ada kalanya orang Arab menggunalcannya

unhrkpujian padraism.

Lubaid. mengernukakan sebuah bait syair:

5l Ilamah mcmbacan)ra 1,liuopa nrnrfalSr:
Ahli qira'athin4ra mcmbacaqra dengan hgnrf aff
Silakan hgat At-Taisir fi Al Qira'ah As-Sab' (bL l77) dat Al Wafi fi Syarf,
Asy-Syathibiyyah (hd. 308).
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?rs r'i t u w.t4# {*3 e;Wi;,i4 il
"Atau ketedai peiantan yang bergerak fte samping lengan ft.eledai

betina, sementara di atasnya ada bekas luka dan luka-.lukayang

menganga.'fr

tatazL "H diterapkan pada estr f, YmB seandainya

menggunakan kata '1-2o maka akan me,lrjadi lebih fasih. Contoh

ungkapan lainnya yaitu:

,n(,ait J:i".tp .,uilu.)

"Dan dengan fopof r"Uogoi penghanta *rpoU aori pangkalnya."63

Contoh lairurya adalah turgkapan Abbas bin Midras berikut ini:

r;t;;rt *itu L a *l: #'&, ir4*,,;;l t I
"Berdaya upaya dan melindmgi unatkhafikat dari mereka- Dia

sungguh lebih piawai memainkan pedang dan panah daripada

kami.'#

Bait syair ini karya Lubaid d,I(i qasidah dari Bah Al Kamil, yang diucapkan

rengcnai keb.nggaau.
Ada juga yang mengatakan, bahvra ini dari qasidah-qasidai-ry'a yang

pemtaan ketika An-Nabigbah bcrkata ke'pada4ra, "Engkau ahli syair selunrh

Qais.' Atau "Sehruh Hawazin."
Kami tidak tahu siapa y"aog trngucapLamya. Al Farta mncantumkamya
Aala L{s'sni Al Qur'an (3122E), dan Ibnu }vlamz.hn mnukilrya dari Al Farra

da,l*n Al-Lisan.
Bait yang dicantumkao AalmAl-Lisan adalab:

, rr$;;$'o?yljJl;,# *.W+;rp *3'u
"Dari peryerbuan ifi. ia belun Nloh mq&os musrt dengan pdorgaya,

don dangm kapak sebagai parghotan kepala fori panglulnya-"

Lfut Al-Lis an (cntri: t'ri).
Bait syair ini kar,la Al Abbas bin Midras dltri qasidah Baf,r Ath-Thai,il.Li&at
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Al ahqaab merupakan bentuk jamdr dai fuiqab. Al hiqab
merupakan bentuk jarnak dari hiqbah, sebagaimana perkataan seorang
pmyair berikut ini:' 'GW'ji 

& -n:lt';r#'^;r?t;l- ;6k r*+
"Kanni hidup sebagai orang-orang yaig menyesal karena terpttw

alur masa, sampai-sampai dikatalun bahwa lwmi tidak akan berpisah

logr.'*t ' :.

Ini adalatr yang jamakqra friqab,4aprrn )Nang jamaknya brqub
contohnya adalah firman Allah, b'r6;t"Atau aht alun berjalan
sampai bertahun-tahun." (Qs. Al Kahfi [18]: 60) hi adalah benhrk
tunggd dari al afuqaab.

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengetahui kadar waktu a/
buqub.

Sebagian berkat4 'Maksudnya adalah masa tiga ratus tahun.-
Riwayat yang sesuai dengan pelrdapat ini adalah:

36l93.Imran bin Musa Al Qazzaz menceritakan kepada ftami, ia
berkata: Abdul Warits bn Sa'id menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishaq bin Suwaid menceritalcan h.prAu kami dari
Basyrr bin Ka'ab, mengenai firman-Nya, MQjAi! *Iyler"t*

tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya," ia berkata,
'"Telah sampai kepadaku, bahwa al ftuqub addah tiga ratus
tahun, setiap tatrun adalah tiga ratus enarn puluh hari, dau

setiap hari seribu tahtm.'ff

Ada png mengatakan bahwa rrasa al fruqub adalah delapan

Ad-Diwan (hal.9l).
Bait syair ini dari qasidah'Baf,r Aht-Thwvit karya Al A'm An-Nrilhai[
seomng peryair pada masa Abasiyah" Ia oelontarkanrya ketika matapi
kemtian Ibnu An-Niyaqi naman)ra Mghammad.
Li&at Ad-Diwan (hal. 224).
As-Sryuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (E895), rnenyamdarkanrya hanya
kepada Ibnu Jarir.
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puluh tahun. Riwayrat-riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

36l94.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dad Su$an, ia berkata: Amrnar
Ad-Duhani menceritakan kepadaku dari Salim bin Abi Al Ja'4
ia berkata: Ali bin Abi Thalib RA berkata kepada Hilal Al
Hajari, "Apa yang kalian dapati te,ntang al fuuqub di dalam

Kitabullah yang dihrnrnkan itu?" la menjawab, "Kanni

mendapatinya delapan puluh tahrm. Setiap tatrunqra dua belas

bulan, setiap bulanqra tiga puluh hari, dan setiap harinya

seribu tahun.'67

36195. Tamim bin Al Muntashir me,lrceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishaq me,ngabarkan kepada karti dari Sfrik, dari

Ashim bin Abi An-Najud, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah,
ia berkat4 "Al huqub adalah delapan puhlh tahun. Satu

tahunnya tiga ratus enarn puluh hari, dan satu harinya seribu

tahwt.'68 -t,

36lg6.Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
me,nceritakan kepada kami dari Abu Sinan" dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "Al fruqub adalah delapan puluh tatrun.'fe

36l97.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy
me,nceritakan \.pqd" kagni dari Sa'id bin lubair menge,nai

firman-Nya, $\A-e "Mereka tinggal di dalamnya
berabad-abad lamanya," ia berkata, "Al fuuqub adalah delapan

67 Hamad dalen Az-htW (l/160), tUmr at Mubarak M",n Az-Zuhd (1190), dan
es-Sry*ni delarn lf,-pyrr Al Mcntsur (t/395), menyandarlomya k€pada
ebdurrazzaq, Al Firfbi Hama4 Abd bin Humai4 Ib,Du Jarir, scrta Ibrnr Al
Mundzir.6t llamad daten Az-?ah.f Qnfi) dan Ibmr Abu Hatim dalam ta8irrya
(r043%).o As.Snyrthi d"l"m Ad-Drrr Al Manaw (t/395), merryandarhya hanla
kcpada lb,nu Jarir.

, , , , f-?a
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puluh tahun, satu talnrnnya tiga rahrs ernarn puluh hari, dan satu

harinya satu tahun 
-atatr- seribu tahrm." Ath-Thabari ragu.7o

36198. Bisyr menceritakan kepada kani, ia berkata: Yand
menceritakan kepada kalni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentmg firman-Np, 6?1A-4
"Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya," ia
berkata, 'Maksudnya adalah yang tidaf, ada putus-putusnp,
setiap kali berlalu safifuuqub, datmg lag huqub laittnyB."Tl

Disebutkan juga kepada kami bahwa al fiuqub adalah delapan

puluh tahun.

36l99.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
me,nge,nai firrran-Nya, (131 *Berabad-abad lamanya," ia
berkata, "Ielatr sanrpai kepada kami, bahwa al fruqub adalah

delapan putuh tahun dari tahun-tahun akhirat.'72

362OO.Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Mahran

frenceritakan kepada kami dari Abu fa'far, dari Ar-Rabi bin
Anas, te,lrtang 

^W {15(;9-'4$ *Uo"ka tingal di dalamnya

berabad-abad lamanya," ia b€ftat4 "Tidak ada yang

mengetahui banyaknya alaqaab kocuali Allah. Akm tetapi satu

hrrqub yaitu delapan puluh tahun, satu tahunnya tiga ratus

enarn puluh hari, dalr setiry harinya seribu tahun.-73

Ada png mengatakan bahwa satu btryb adalah tujuh puluh
ribu tahu. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan malcna ini adalah:

362ll.Ibnu Abdirahim Al Barqi menceritakm kepadaku, ia bertata:

Al Qrttubi dslmtaftim1a (19/178).
As-Suyuthi d^l^m Ad-Dwr Al Maatsur (8/395), kc"ada
Abdurazzaq, AM bin Humsi4Ibmr Jarir, dan Ibmu Al Mundzfo.
Ab&rrazzaq dalam afsirrya (3483).
As-Suyuthi dala.lm Ad-Durr Al Mo$ur (8895), rcryandarbmya kcpada AM
bin Humai{ Ibnu Jarir, dan Abu Asy-Syaikh.

10
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72
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. Aor bin Abi,Satamah menceritakan kepadaku dari Zuhair, dari

Salim, ia berkata: Aku mendengar Al Hasan ditanya tentang,

. firman AUah, $1er4t "Mereka tinggat di dalamnya

berabad-abad lamanya," ia berkat4'nTentang al ahqaab,tidak.
ada hitungannya kecuali benrpa kekekalan di dalam neraka.

Namun mereka menyebutkan bahwa safi, fuuqub adalah tujuh
ribu tahun, dan setiap harinya dari hari-hari yang tujuh pulutr
ribu tahun sama seperti seribu tahun yang kalian ketatrui.-74

36202.Amr bin Abdil Hamid Al Amili me,nceritakan kepada karni, ia
berkata: Abu Usamatr menceritakan kepala !.*,i dT Hisyam,'
dari Al Hasan, tentang firman-Np, $rSA-'$ "Merela
tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya," ia berkata,
'nTentang al afuqaab, tidak ada seorang pun )xang mengetahui

apa itu. Satu fuuqub adalah tujuh pulutr ribu tahun, dan setiap

harinya seperti seribu trhun."75

Diriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan menge,nai ayat ini,
bahwa a)rat ini ditunurkan berkenaan de,ngan Aili Qibhh. Riwayrat

yang sesuai dengan ini adalah:

362O3.Ali menceritakan kepada kami, ia me,lrgatakan: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih
menceritakan kepadaku dari Amir Ibnu Ktrusyaib, dari Khalid
bin Ma'dan, mengenai finnan-Nyra, 6iAed "Mereka
tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya." Setrta firrran-
Ny4 4j '57Yfi 

*Kecaali jika Rabbmu menghendaki yang

!ain).- (Qs. Huud [l]: lO7) h berkat4 ll(eduanya
ditunmkan berke,lraan dengan Ahli Tauhid dari lcalangan lili
Qiblah.'76

Al Max/ardi dal",r, An-Nu*at ttm Al 'UW (d18q dan Ibnu Al Jarrzi &l'm
tudAl Masir (5/165).
Ibid.
As.Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mattsur (t/395), renyaoda*amif barya

7a

7t
76
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Jika ada s€seorang yang bertata 'Bagaimma peirdryatmu

mengenai riwayat ini?"

Jawabannya adalalL '?edrataan Qatadatr dari Ar-Rabi bin
Anas meirgeirai ini lebih sluhih."

Jika ada fang berkata, "Apakah dzabbagi ormg-ormg kafir
di sisi Allah han)ra selama &qafr (b6abad-abad)?"

Jawabannya adalab 'sesrmgguhlaa aatadah dm Ar-Rabi
berkata, 'sesunggrrhnya al afuaab ini tidak ada habisnya dan tidak
adaputusnya"

Kemungkinan makna ini adalalt mcneka tinggal di dalamnya
berabad-abad lanranya dengan b€Niluk adzab tersebut, yaitu bahwa
mereka €rfirq{l@tfi{'r$i;';r3;r{,,Ttdak nqasakan
kesejukan di dalannya dan tidak (pula mendopat) minuno4 selain air
yang mendidih dan nanah." Bila abad-abad itu telah berturang maka

bagi mereka berbagai adzab lainnya yang selain itq sebagaimana

difirm?nkan AUah SWT di dalam Kitab-Nyr, @ y?frA$ryOy
{i.,$s*9r6@3u;t;:i;'kgrs@ffifil,qlok
"Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka beiar-benar
(disediokan) tempat kembali yang biln& (yain) Neraka Jahanam,
yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahanam itu
sebagai tempat tinggal. Inilah (adzab neraka), biarlsh mereka
mqasakannya, (minumant mteka) air lang songat Wnas dan air
yang sangat dingin. Dan adzab ymg lain yang serupa iu furbagai
macatn." (Qs. Shaad [38]: 55-58) Meinrnrt sa1na, peirdryat ini lebih
sesuai dengan malna ayat tadi. Telah diriwayatkan dari Muqatil bin
Hay5 n me,ngenai ini, yaitu:

362M Muhammad bin Abdirrahim Al Brqi me,nceritakan kepadakrl
ia berkata: Amr bin Abi Salamah me,lrceritalcan kepada kami,

' ia berkata: Aku bertanya kepada Abu Mu'adz Al Khurasani

tcpod.Ibntrarh.
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mengenai firman Allah, 6i5Ae "Mereka tinggal di
dalamnya berabad-abad lamanya," lalu ia mengabarkan

kepada kami dari Muqatil- bin Balyan, bahwa ia berkat4
"Telah dihapus ayat, (11i1t'{'"; {i 'Do, Kami setrali-kali
tidak akan menambah kepada kamu selain daripada adzab'."
(Qs. An-Naba' [78]: 30) Tapi-pendapat ini tidak bermaknao

karena firnian-Ny4 (:JJA-',47! "Merelm tinggal di dalamnya
berabad-abad lamanya," adalah berit4 sedangkan pada berita
tidak berlaku penghapusan, karena penghapusan hanya berlaku
pada perintah dan larangan.TT

Firman-Nya, .(.fi{;$i$'$tf;$ *Tiilak merasakan
lresejulran di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,"
maksudnya adalah, mereka tidak merasakan dingin yang dapat
mendinginkan panasnya neraka dari mereka kecuali kondisi yang

sangat dingin, dan tidak pula mereka merasakan minurnan yang

menghilangkan dahaga nan sangat yang menimpa mereka kecuali air
yang sangat panas.

Sebagian ahli itnu bidang perkataan omng Arab menyatakan

bahwa maksud al bard di sini adalatr tidur, dan makna redaksi ini
addalq mereka tidak merasakan tidur di dalamnya dan tidak pula
mendapat minuman. Pendapatrya ini ia landasi dengan perkataan Al
Kindi berikut ini:

iltriry$ *rW# ;:il *W; otj.
"Hembusanrqta terasa dlnStn olehlu sehingga kantukpun

Menghalangilu darinya dari menaunginya."TE

Al Baghawi dalenMa'alim At-Taruil (41438).
Bait kcduanya dicantrmkan olch Abu tJbaidah dalam Majaz Al Qur'an
(U282), di dalamya dicamrmkan dengan redatsi: 4|*i "dan dari

kiblatnya".
Al Mawardi dalarm Aa-Mtkat wa Al 'Uyn (51187), mencanturnl<aqra se]cara
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Maksud al bard ini adalah kantuk, sedangkan tidur dapat

msnawar datraga, maka karena itulatr disebut al bard. Tapi ini bukan
sebutan yang populer, dan penakwilan Kitabullatr berdasarkan
perkataan orang Arab yang populer, bukan dengan selainnya.Te

Para atrli tafsir berpendapat seiupa dengan pendapat yang kami
kemukakan. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini: ;

36205.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada karni dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi,
tentang ayat, 6fi(;J,f@ffV; #e't3r!rJ ,ridak

merasalcan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat)

minuman, selain air yang mendidih dan nanah, " ia berkat4
"Allah mengecualikan air yang sangat panas dari minuman dan

mengecualian kondisi )rang sangat dingrn dari kondisi
dingin."8o

Firman-Ny4 6A:r(1$! *Selain air yang mendidih dan
nandh," maksudnya adalah, di dalamnya mereka tidak merasakan
kesejukan dan minuman kecuali air panas yang telah dididitrkan
hingga mencapai puncak panasn)ra, yaitu seperti besi yang mendidih
yang menghanguskan muka. Mereka juga tidak merasakan kesejukan
kecuali yang sangat dingin.

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna al
ghassaaq.

Sebagian mengatakan bahwa itu merupakan nanah para
penghuni latranam. Riwayat-riwayat ymg sesuai dengan malcna ini

lengkap, dengan redaksi: tit;SVi "dan dari menciumya".
Al Qurthubi dalamtafsimya (19/180) danAs-Syaukani didalamFath Al Qadir
(st366).

? Lihat Tafsir Al furthubi(19/180).t0 Hannad nrnyebutkan riwayat serupa dalanAz-Zuhd (lll87).
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adalah:

36206.Abu Kuraib dan Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan ltepada kami dari

ayahnya, dari Athiyah bin Sa'a4 mengenai firman-Nya, Li
6rG, *S"toin air yang mendidih dan nanah," ia berkata,

'Maksudnya adalah yang mengalir dari lulit mereka."sl

36207.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamir menceritakan kepada kard dari ayatrnya, ia berkata:

Abu Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ikrimah
menyatakan bahwa ia menceritakan kepada mereka tentang,

firman-Nya, 6tT, *Oon nanah," ia berkat4 "(Maksudnya
adatatr) daratr dan nanah yang keluar dari mata mereka."82

362o8.Ibnu Basysyar dan Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Abdunahman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari

Ibratrim dan Abu Razin, tentang firman-Nya, Sy6$i,-i
6gtq uselain air yang mendidih dan nanah," keduanya

berkata, "(Maksudnya adatah) air cucian para penghuni

ne,raka."

Latazh Ibnu Baspyar: Ibnu Al Mutsanna berkata,

"(Maksudnya adalatr) )rang mengalir dari nanah mereka."83

36209.Ibnu Baspyar menceritakan kepada kami pada kali png lain,

dari Abdunatrman. Lalu ia mengatakan seperti yang dikatakan

oleh Ibnu Al Mutsanna.s

362l}.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Malran

Hannad dalan Az-Zuhd (lll86),Ibnu Hajar dzlam Fath AI Bari (6/331), dan
Ibnu Rajab Al Hambali dzbm At-Tal&wif min An-Nar ( I /1 1 1 ).
Lihil Fath Al Bari (6/331).
IbnuAlMubankdalamAz-tuhd (1/E5) dari jalur SuE an.

Ibid.

8l

82

83
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menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur dan Abu
Razin, tentang firman-Nya, (lt, "Don nanah," ia berkata,

"(Maksudnya adalah) yang mengalir dari nanah metreka."85

362ll.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Manshur dan Abu
Razin, dari Ibrahim, riwayat 1,,ang sama.t6

36212. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang flrman-Nya, 6lGr "Don
nanah," ia berkata, 'I(ami pdrnah membicarakan bahwa al
ghassaaq adalah yang mengalir dari antara kulit dan

dagingnya."87

362l3.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Adh-
Dhatrhak bin Makhlad menceritakan kepada kami dari Suffan,
dia berkata: Telatr sampai kepadaku bahwa itulah yang

mengalir dari air mata mereka."88

362l4.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari
Ibrahim, tentang firman-Nya, 65t "Dan nanah," ia berkata,

"(Maksudnya adalah) nanah mereka yang mengalir akibat
dingin."

Suffan berkata, 'Yang lainnya berkata, 'Air mata'.'re

362l5.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kani, ia berkata: Ibnu Yazid berkata

Ibnu Abi Syaibah dalamAl Mushannaf (71154).
Hannad dalam Az-Zuhd (l/186) dan Ibnu Abi Syaibah dalan Al Mushannaf
(71154), keduanya dari jalur Waki.
Ibnu Athiyah dalatnAl Muhanar Al Wajiz (5/427).
Lihat riwayat yang dicanhrurkan oleh Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (61331)
dari Ikrimah.
Ibid.

t5
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tentang firman-Ny4 6A;(;Sl *Selain air yang mendidih

dan nanah," ia berkata,"Al fuamiim adalatr, air mata mereka di
neraka berkumpul pada parit-parit neraka, lalu mereka

mengarnbilnya untuk diminum. Adapun al ghassaaq, adalah

nanatr yang keluar dari kulit mereka karena mereka dilelehkan

api, sehingga cairannya berkumpul pada kolam-kolam, lalu

mereka mengambilnya untuk diminum."e0

362l6.Ibnu Humaid me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, tentang

firman-Nya, 6A:tqSl *Selain air yang mendidih dan

nanah," ia berkata, "Al ghassaaq adzlah yang terpufus-putus

dari kulit mereka dan yang mengalir dari kebusukan (tubuh)

me,reka"9l

Ada yang mengatakan batrwa al ghassaaq adalahdingn yang

amat sangat. Mereka y"ng berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

36217. Ni menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, 6gt(;S! ia berkata, "(Maksudnya adalatr)

dingin yang amat sangat."e2

36218. Abu Kuraib, Abu As-Sa'ib, darr Ibnu Al Mutsanna

menceritakan kepada'kami, mereka berkata: Idris menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar (perkataan) Al-Laits
dari Mujatrid,.tentang firman-Nya, 6A:t(+S! ia berkata,

"(Maksudnya adalah) yang tidak dapat mereka rasakan

Al Mauardi mencantumkan'riurayat s€npa dzlam An-Nulut wa Al 'Uyun
(61187),Ibnu Athiyah datann Al Muharrar Al Wajiz (51427), dan Al Qurthubi
dalam tafsimya ( 19/1 80).
IbmrHqiarFath Al Bari (d331).
Ibnu Abu Hatim dalam ta6irnya (104395).

9l
n
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lantaran sangat dinginnya-e3

362l9....berkata: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid,
tentang firman-Ny4 6!;tq$! ia berkatq "(Maksudnya

adalatr) yang tidak dapat mereka rasakan lantaran sangat

dingirurya."ea

36220.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: V/aki
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Al-Laits, dari

Mujatrid, ia berkata, "Al ghassaaq adalah yang tidak dapat

dirasakan lantaran sangat dinginnya.'Bs

3622l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi, ia
berkata, "Al ghassaaq adalahdingin yang amat sangat."e6

36222.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

--menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Abu Al
Aliyah, ia berkata" "Al ghassaaq adalah dingn yang amat

sangat."

Ada yang mengatakan bahwa al ghassaag adalah kebusukan

menunrt logat Thukhariyatr. Riwayat png sesuai dengan makna ini
adalah:

36223.Diceritakan kepadaku dari Al Musayyab bin Syarik, dari
Shalih bin Hayyan, dari Abdullah bin Buraidah, iaberkat4"Al

Hannad dalarnAz-Zuhd (11186) dan Ibnu Rajab Al Hambali dal^nAt-TaWrwif
minAn-Nar (l/lll).
As-Suytrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (8/396), menyandarkannya kepada
Abdurrazzaq dan Ibnu Al Mrmdzir. Narrun kami tidak menemukannya dalam
Tafs ir Ab dun azz a q pa& bagian ini.
Hannad dalam Az-Zuhd (ll 187) dari riwayat Ar-Rabi, dari Abu Al-Alifh.
Hannad dalam Az-Zuhd (lll87) dan As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur
(81396), menyandarkannya kepada Hannad Abd bin Humaid, dan Ibnu Jarir.
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ghassaaqmenurut logat Thulihariyatr adalatr kebusukan."eT

Menurut saya, al gh,assaaq mengikuti wazan .1l-lliir, dari

perkataan mereka, ghasaqat 'ain fulaan "apabila airmata si fulan

mengalir", ghasaqa al jarfu "apabila luka mengalirkan nanah".

Contohnya dalam firman Allah yaitu, $itiy*6? C3 "Dan dari

lrejahatan orang yang dengki apabila ia dmgH." (Qs. Al Falaq [113]:
3). Maksud al ghaasiq ini adalah malam, karena tidak ada sesuatu

kecuali ditutupinya. Maksud itu adalah serbuannya terhadap segala

sesuatu, yaitu serbuan aliran terhadap yang mengalir, kareta al

ghassaaq merupakan sifat sesuatu yang mengalir, maka yang hants

dikatakan adalah, )Nang dijaqiikan Allah kepada kaum-kaum itu dan

yang dikabarkan Allatl, bahwa mereka akan merasakannya berupa

minuman di akhirat, yaitu yang mengalir (air) yang sifatnya sangat

dingfuL disertai pembustrkan, di dalam Neraka Jahanam.

36224.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ya'mur bin Bisyr me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Al Mubarak menceritakan kepada kami, Risydin bin Sa'ad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits

menceritakan kepada kami dari Abu As-Samh, dari Abu Al
Haitsam, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau

beaabdq

.6fur #f'#c!,6fur J'ot; Ltt*; u t);'ol i
"seandainya safit ember saia dari ghassaaq dituangkan ke

dunia, tentu alcan membwulckan para penghuni dunia.'eE

n
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Ibnu Hajar d"lam Fath Al Ban (6/331).
HR At-Tirmidzi pada pembahasan tentang sifat jahanam (2584), ia berkata,

'Tladits ini kami ketahui dariihadits Risydin bin Sa'a4 sedangken kedibelitas
Risydin diperbincangkan dari segi hapalannl'a.'
emaa dalam rnrsnadq.a (3/28) dari jahu Musa bin Dau4 dari Ibnu Lahi'dl,
dari Darraj, dari Abu Al Haits4m, dari Abu Sa'id, secara marfu'.
Hadits ini dhl'if. Al-Albani menilaiq'a dhL'if. silakan liha;t Dha'if Al Jami'
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36225.Diceritakan ke,padaku dari Muhammad bin Harb, ia berkata:

. Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Abu Qabil, daxi

Abu Malik, dari Abdullah bin Amr, ia berkata "Tahukatl
kalian apa itu al ghassaaq?" Mereka menjawab, "Allah yang
lebih tahu." Ia berkata, "Al ghassaag adalatr muntahan yang
banfak. Seandainya setetes saja darinya dituangkan ke belatran
Barat bumi, niscaya membusnLrkan para penghuni belatran

Timur bumi. Seandainya dituangkan di belahan Timur bumi,
niscaya membusukkan para penghuni belatran Barat bumi."ee

Jika ada yang berkata, "Anda telah mengatakan batrwa aI
ghassaaq adalatr az-zamharili, sedangkarr az-zamhariir adalah dingin
yang arnat sangat. Lalu bagaimana bisa az-zamhariir sebagai sesuatu
yang mengalir?"

Jawabannya adalah, "Dingln yang tidak dapat dan tidak
mampu dirasakan adalah sifat sesuatu yang mengalir pada tubuh
kaum;kaum tersebut, yang berupa muntahan dan nanah."

o{to

(rK.qg,liffi@l9., i,{r_{ ij,u #l@ 66; it*
{ri,iri:'ii@g+ lG r.}, e@

@6i;{1
"sebagai per$alasdrr yclrrg setimpal. Sesznggahy a msel<a
dnak taLutlnpod,hisah, dai mqel<a menhtstal<frrl cllctt.

ayatKami dmgmr nangguh.zunggulmya, Don segala

Ash-Shaghir (4803) dan Misyl@h Al Mashabif, (5682) beserta komentar Al-
Albani padanya.
Ibnu Hajar dzlamFath Al Bari (61331).
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sesuctttt sunahKami ccltttt dalan swftitkitnb. Karena i?.t

rasal<milah.Dornl<fi nisel<ali.l<nlitidakal<frr.menmnbah
lnpado l<firuu selain dmipadn adzab."

(Qs. An,Naba' [?8]: 26'30)

rakwilfi rmanAllah:@(rt'b;.5-tila#y@6L7ti(*
g L 1 t {'"i i'3.,i 6p 

(i +-'*;7S rG tr3@ $K-r4;,i}K
(Sebagai pembalasan yang setimpal Sesungguhya mereka tidak

takut twpada hisab, dai mereka mendastakan ayat-ayat Kami

d.engan sungguh-sungguhnya. Dan segala sesuatu sudah Kami catat

dalam suatu kitab. Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali

tidak akan menambah kepada kamu selain daripada adzab)

Maksudnya adalah, huktrman ini yang ditimpakan kepada'

orang-orang kafir di akhirat kelalq i(* Vafui tsawaaban (sebagai

pembalasan) bagi mereka atas perbuatan-perbuatan dan perkataan-

perkataan buruk mereka sewaktu di dunia.

6Q -o,rpakan mashdar dzri ungkapan waafaqa haadzaa al
'iqaab haadzaa al 'amal wifaaqan 'htrkuman ini benar-benar setimpal

dengan perbuatan ini".

Pendapat karni dalaur hat ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini adalah:

36226. Ali me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan ke,padaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-i,tya, 64i(* "Sebagai pembalasan yang setimpal,"

ia berkata" "setirirpat de,ngan amal perbuatan merek".,l00

36227.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

t0(' Ibnu Abu Hatim dalaritafsinrya (10/3395).
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kanri dari Qatadah, te,ntang firman-Ny4 6tqi(t
"Sebagai pembalasan yang setimpal, " ia berkata, "Balasan ifu
setimpal dengan perbuatan-perbuatan buruk orang-orang
tersebut."lo

36228.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi,
tentang firman-Nya, 6L3)i(* "sebagai pembalasan yang
setimpal," ia berkat4 "Sesuai dengan amal perbuatan

mereka."lo2 ,

36229.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Suftan, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi,
tentang firman-Nya, G62i(* "sebagai pembalasan yang
setimpal," ia berkatq "(Maksudnya adalatr) ganjaran yang

sesuai dengan amal perbuatan metreka."lo3

36230.-Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yazid berkata
tentang firman-Nya, 613)i(* "sebagai pembalasan yqng
setimpal," ia berkata, "Maksudnya adalah, mereka yang telah
berbuat keburukan dibalas dengan keburukan, dan mereka
yang telatr berbuat kebaikan diganjar dengan kebaikan."

Ia lalu membacakan firman Altah, S\A11jtl'u.il'*itgt
' *Kemudian, aHbat orang-orang yang mengerjalcan kcjahatan

adalah (adzab) yang lebih buruk)' (Qs. Ar-Ruum [30]: lO)tu

3623l.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada ka-i, ia berkata: Ibnu

As-Suyuthi dalanAd-Dun Al Mantsur (8/396), menyandarkannya kepada Abd
bin Humaid dan Ibnu Jarir.
Lihat maknanya m€nunrt Asy-Syaukani dalamFath Al Qadir (5/368).
Lild|t Tafsir lbnu Katsir (t41233).
Ibid.

l0l
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Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang firmao'Ny4 66t'.(* "sebagai pembalasan yang

setimpal," ia berkata, "Sebagai perrbalasan yang setimpal

dengan amal perbuatan orang-orar-rg r1o.rrl05

36232.Muharnmad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan ke'pada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kard, semuanya (Isa dan Warqa)

dari Ibnu Abi Najilu dari Mujahid, tentang firman-Nya, ,.-tr;

665 "sebagai pembalasan yang setimpal," ia berkata,

"(Maksundya adalah) balasan yang setimpal dengan

perbuatan."l06

Firrran-Nya, $ar',t;.5-iilZ#L "sesungguhnya rnereka

tidak tahtt kepada hisab," maksudnya adalatt, ormg-orang yang kafu
sewakttr di dunia tidak takut kepada penghisaban Allah terhadap

mereka di akhirat karena adaqlxa nikmat-nikmat Allatr dan kebaikan-

kebaikan-Nya kepada mereka serta burulcnya kesyrhrran mereka

kepada-Nya atas hal itu.

Pendapat kami teirtang ini senada dengan pendapat para ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

36233.Muhanrmad bin Am'ine'lrcerilakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada karri, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari

Abdurrazzaq dalam tafsinrya (3/383).
Mujahid dalam tafsimya (hal. 695) dan As-Suyuhti dalamAd-Durr Al Mantsur
(81397), meiryandarkannya kcpada Al Firfbi, Abd bin Humai4 Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir, scrta Ibnu Abu Hatim.
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Mujahid, tentang firman-Nya, $7.1t;.5-i "Merelca tidak tahtt
kcpada hisab," ia berkat4 "Mereka tidak peduli untuk
membenarkan hal gaib."lo7

36234. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya lij'V=;{y
$7ri;.i-"sesungguhya mereka tidak tahtt kepada hisabj' ia
berkata" "(Maksudnya adalah) laa yakhaaftiuna hisaaban

'mereka tidak takut kepada hisab'."108

36235.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada karni, ia berkata: Yazid berkata tentang

fi rman-Nya,(112'b;i-iilAff L"sesungguhyamerekatidak
tahtt kepada hisab," bahwa maksudnya adalah, mereka tidak
mempercayai pembangkitan kembali setelatr mati, tidak pula
penghisaban amal perbuatan, maka bagaimana mungkin akan

merasa takut orang yang 1lakin bahwa dirinya tidak akan hidup
* lag dan tidak meyakini adanya pembangkitan kerrbali setelatr

mati?"

Ia lalu membacakan firman Allah, 63ifi3t3(, JriJ6.I
(S ( *rGr(" jSE @ " sebenamya meretra mengucaptan

perlrataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh

orang-orang dahulu kala. Mereka berkata, 'Apakah betul,

apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah'. " (Qs.

Al Mu'minuun [23]: 8l) Hingga- 6-61i1 *tl "Dongengan
orang-orang dahulu kala.- (Qs. Al.Mu'minuun [23]: 83) Serta

ayat, ij)jl;Xif+:&4-,f, e'Se f,.a " Maukah kamu Kami
tunjukkan seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu

bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancumya.. ."
Hingga, *#"Yang bant." (Qs. Saba' p$:7)

Mujahid menyebutkan yang serupa itu dalam tafsinrya (hal. 695).
Al Mawardi dalamAn-Nulcatwa Al 'Uyun (61187).

to7
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(Yazid kemudian berkata), "Lalu sebagian mereka berkata
kepada sebagan lainnya, 'Mengapa dia'. 4ri6r$itij;i;1fr?'i4' Apatrah ia mengada-adakan kebohongan' terhadap Allah
ataulrah ada padanya penyabit gila?' (Qs. Saba' [3a]: 8)

Maksudnya, apakatr laki-laki itu gila ketika memberitahukan
ini kepada kita'?"loe

Firman-Nya, 6K)4!.1jlK5 "Oo, mereka mmdustakan ayat-
ayat Kami dengan sungguh-sungguhnya," maksudnya adalah, orang-

orang kafu itu benar-benar mendustakan hujjatr-hujjah dan bukti-bukti
Kami.

Ada yang mengatakan batrwa Atlah mengemukakan dengan
lafazh 61fa* tidak mengatakan S-rii3 tareoa sesuai dengan mashdar
kata kerjanya.

Sebagian ahli natrwu Bashratr berkat4 "Ada yang mengatakan

batrwa itu karena asalnya daxi J-ii, dengan empat huruf asli, lalu

l*1* dijadikan seperti wazan.glil seaangtanmashda, Lid{ adalah

ldl maka Allah berfirman 6'5*ti"gga menjadikannya termasuk
mashdar-nya."

Lebih jauh ia berkata" 'Berdasarkan analogi ini Anda
mengatakan itE #,i, dan ini menrpakan perkataan orang Arab."

Sebagian ahli natrwu Kufah berkata, "Ini adalah aksen (dialek
atg logat) Y_aman yang fasih, mereka mengatakan 'C7' trl.tg L{k
-itteJ*$t, dan setiap 'djti mrchdar-nyamenurut batrasa mereka
adalah jQ, dengan tasydid]'

I-€bih ja h i" berkata, "Seorang badui mengatakan kepadaku
ketika di Marwah untuk meminta fatwa kepadaku, ,f Cl-it 'r*l',i6
':". iir 'Apakatr bercukur habis teUitr 

"ogfuo 
,*"if Atr.,

memendekkannya'?"

r@ Libat Tafsir At Baghawi (41439).



Ia juga berkat4 "Seseorang dari bani Kilab bersenandung
kepadakq

gtis'u63$gr *r# ese'* #6 JG;;l
'Sudah culap lama apa yang tnenytlitlcanht untuk menyertaila4

dan untuk memenuhi kebutuhan yang hants dipenuhi' ."1r0

Pau;a qurra' sepakat pada qira'ar dengan tasydid pada huruf
dzat pada lafazinvr'riir di tempat ini.

Al Kisa'i secara khusus membacanya dengan talttfifpada )4ang
kedua, yaitu firman-Nya, ($;G|ASFS *ii dalamnya meretrn

tidak rnendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula perkataan)
dusta." (ayat 35)

Ia (Al Kisa'i) berkata, "Maksudnya adalatr dari perkataan
mereka, '-r;lg4 tit,it 'r|i'i.-

Adapun yang ini (ayat 28), iamen-tasydid-nya, ia mengatakan
batrwa firman-Ny4 1j2K3 nerrytkat ./t6it dengan m as hdar.t l l

Firman-Nya, G+-!6i:1 .,6:?3 "Dan segata sesuatu

sudah Kami catat dalam suatu kitab," maksudnya adalalL dan segala

sesuatu sudah Kami tetapkan, maka Kami mencatatlya dalam suatu
kitab. Kami mencatat jumlatrrya, banyakny4 dan kadarnya, sehingga
tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Kami."

Manshub-nya (i + karena pada kalimat lfiiJl terdapat
mashdar dari atsbatnaahu dan katabnaahu, ja.di seolatr-olatr
dikatakan, wa lailla syai'in lcatabnaahu kitaaban

Firman-Nya, (:L$t{r-i i;l;rtl:l. "Karena itu rasatrantah.
Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kannu selain

&rdhAn Nabd'

Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (3/229) dan Al Khalil bin Ahmad dalam Al
'Ain (ertri: gr,31259) .

Lihat Ma' ani Al Quf an karya Al F alra (3 t229)

ll0
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daripada adzab," maksudnya adalah, dikatakan kepada orang-orang

kafir di dalam Neraka lahanam ketika mereka meminum air mendidih

dan nanatr, "Wahai orang-oran& rasakanlatr oleh kalian anzab Allatt

yang sewaktu di dunia kalian dustakan. Kami sekali-kali tidak akan

menanlbahkan kepada kalian selain adzab yang kalian rasakan itu,

tidak ada pengurangan padanya dan tidak ada istiratrat darinya."

36236.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi

Adiy menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari

Abu Ayyub A1 Azdi, dari Abdullah bin Amr, ia berkata,

"Tidak ada ayatyang diturunkan berken?qn 9tgg+ ahli neraka

yang lebih keras daripada i"i, (ri{$:--j,ii,i}iS 'Karena

itu rasaknnlah. Dan Kami selali-kali tidak akan menambah

kepada kamu selain daripada adzab'. Mereka senantiasa

ditarnbah adzab untuk selartanya."l 12

36237.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

me'nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me'nceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, $li$$:--i i;''i"X
,,Karena itu rasakanlah. Dan Kami selali-kali tidak akan

menambah lcepada kamu selain daripada adzab," ia berkata:

Diceritakan kepada kami bahwa Abdullah bin Amr berkat4
..Tidak ada ayatyang ditun[rkan berkenaan 4*g* ahli neraka

png lebih keras daripada ini, 6i;'i$:*-i ii,l;lt:i 'Karena

itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak alcan menarnbah

kepada kamu selain' daripada adzab'. Mereka se,lrantiasa

me,lrdapat tanrbahan adzabdari Altah untuk selo-anya."l 13

" 0r{}

Ibnu Katsir dalam tafsimya (141234).

Ibid.
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{@ 6r, 66@ qj e,fi@v*, :;,r-;@ f r d; t

@(sS;$a;;3.
" S enrnggzlwry a u arJg. or (mg yarJg bqtakw a mendap m

l<,enletrangan, (yaiat) l<,ebun lrchm dmkmh anggur, ilmt
gailis.gadis rcmaia yolng sehaya, dan gelas.gelas ydng pawh

(berisi mfunman). Di dalamnya mselra tidak matdergar
pulcataan yolng sia.sia don fidak (pula perl<ataan) dusta."

(Qs. An,Naba' [78]: 3L.35)

rakwilfi rman4lt"4,@f ,i:i;:S@Gli:;rrl@f f 6f ,t($;GiAt X5.r@ 6t rC|:1siunsguhnyo orans-orans yans
bertabwa mendapat kemenangan, [yaituJ kebun-heban dan buah
anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang
penuh [berisi minumanJ. Di dalamnya mereka tidak mendengar
perkalaan yang sia-sia dan tidak [pula perkataanJ dusta).

Maksudnya adalah, sesungguhnya bagl orang-orang yang

bertakwa ada penyelamat dari neraka ke surga, pembebas dari mereka
unhrk mereka ke surga, serta memperoleh apa yang mereka inginkan.

Pendapat kami tentang ini senada dengan pendapat para ahli
tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

36238.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman-Nya, $!61i{;^}l "sesungguhnya
orang-orang yang bertalcwa mendapat kemenangan," ia



berkat4 "Mereka meurperoleh kemenangan

dari nqaka."l14

T$stuArt:flrur}rri.

dengan selamat

36239. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami,' ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah tentang ayat, $6,i{;:JI-i'L
"Sesungguhnya orang-orang yang bertalcuta mendapat

kemenangan," ia berkata, "Maksudnya adalalu memperoleh

keme,nangan dari neraka beralih ke surga, dan dari adzab Allah
beralih kepada ratrmat-Nya."l 15

36240.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadalu
tentang firman-Nya, $6'ti#l-iy "sorrgguhnya orang-orang
yang b;ertalcwa mendapat kemenangan," ia berkata,

"(Maksudnya adalatr) memperoleh kemenangan dari neraka

menuju surga."l16

36241. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abu- Shalih
menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang finnan-Nya, ;t
$(;'@- "sesungguhnya orang-orang yang bertalcvva

mmdapat kemenangan," ia berkata, "(Maksudnya adalatl)

m'emperoleh pembebasan. "l I 7

Finnan-Nya, '&;rfl "Kebun-kebun." At fuadaa'iq seb4gai

terjemalran dan peqielasan dari al mafaaz. Bisa juga sebagai ungkapan

halus tentang al mafaaz, karena al mafaaz adalah mashdar dari
ungkapan faaza fulaan bi haadzaa asy-syai "fulan berhasil

As-Suynhti dalzm Ad-Drn Al Mantsur (8/398), menyandarkannya kepada AM
binHumai4 Ibnu Jarir, dan lbnuAl Mun&ir.
As-Suynhti da,lam Ad-Dun Al Mantszr (8/398), menyandartanryra kepada
Abdurrazzaq Abd bin Hunai{ Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir.
Abdurrazzaq dalam aftirnya (3843).
Ibnu Abu Hstim dalam tafsirryra (104395).

l14

l15

l16
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memperoleh sesuafu ini", yaifu apabila mengupayakan sesuatu itu dan
bisa memperolehnya. Seolah-olah dikatakan, "sesungguhnya bagi
orang-orang yang bertalora adalatr kebun-kebun dan buah anggur
yang mereka upayakan."

Al badaa'rq merupakan bentuk.jarnak dat', fuadiiqah,.yaki
keburU yang ditumbuhi pohon kurma, pohon anggur, dan pepohonan

lain, yang dipagari dengan pagar dinding yang mengitarinya.
Dikarenakan dinding itu mengitarinya atau memagarinya, maka
disebut hadiiqah (yang dikitari atau dikeliling). Jika tidak ada pagar

dinding yang mengitariny4 maka tidak disebut hadiiqah, dan
pemagarannya itu melingkupi arealnya.

Firman-Nya, W "Dan buah anggur," maksudnya adalah
htntum a'naab "pohon atau buah anggur". Disebutkannya kata al
a'naab sudah mencukupi, sehingga tidak menyertakan penyebutan

kata al hnaum.

Firman-Nya, (ijiejtrr "Dan gadis-gadis remaja yang sebaya,"
maksudnya adalalL dan gadis-gadis remaja yang seumu.

Pendapat kami tentang ini senada dengan pendapat para ahli
tafsir. Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

36242. Ni menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Nya, :r.jJi ia berkat4 "(Maksudnya adalatr) wa
nawaahid'dan gadis-gadis remaja'." Tentang firman-Nya, (Ui
ia berkata, "(Maksudnya adalah) rnustawiyaat'sebaya' ."rrB

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (10/3395), Al tWahidi dalam tafsinrya (21106),
Al Bagbawi dalamMa'alim At-Tanzil (4/439), dan As-suyuthi dal"rn Ad-Durr
Al Mantsur (8/398), kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi daran Al Ba'ts. .



TlfstrAtJn.Thafut.

36243.Muhammad bin Sa'ad me,lrceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku"ia bertata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya"
(iii+jft "Dan gadis-gadis remaia yang sebaya," ia berkata,

"Maksudnya adalah wanita-wanita yang sebaya."l I e

3624y',.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'max, dari Qatadah,

. mengenai firman-Nya, $;jS ia berkata, ."(Maksudnya
adalatr) nawaahid 'gadis-gadis re,rnaja'. (Ui maksudnya

seumuran."l2o

36245.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari QatadalU ia berkata, "Kemudian Allatl
menyebutkan tentang yans ada d *sn $i;ifi@(g\:;tl
'(Yaitu) kebun-kcbun dan hmh anggur, dan ga(:s-gady.

remaja yang sebaya.' Maksudnya adalah para wanit". (Ui

maksudnya umurnya sama"l2l

36246.Abbas bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata,

" AI knw a a' ib adalah an-nawaahid' gadis- gadis remaj a' ."I 
22

36247.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata

tentang firman AllalL 6jlej:i"Dan gadis-gadis remaja yang

sebaya," bahwa al kawaa'ib adalah gadis remaja yang telatt

Ibid.
Abdunazzaq menyebu&an serupa itu dalam tafsirnya (3/384, 31279).

Lihzt Ad-Dun Al Mantsur kAya As-Suyuthi (8117). Lihat pula catatan kaki
yang lalu.
Lihzt At-Tafsir Al Kabir karfa Ar-Razi (31/19) Mn Fath Al Qadir karya Asy-
Sya*ani (51369).

l19
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l2l
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tumbutrl23 dan montok buah dadanya."

Ia juga berkata, '{!j 
^AArnseum.ran. 

Fulanah tirbahfulaanah

'fulanah seumuran de,ngan fulanah'."

Ia juga berkata, "Al atraab adalah al-lidaat' 'yang umurnya

samat.tt

36248.Nashr bin Ali me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yahfra

bin Sulaiman menceritakan ke,pada kami dali Ibnu Juraij, dari

Muj atrid, tentang ayat, Cli Q{$ " D an gadis - gadis remaj a yang

sebaya," ia berkata, 'Maksudnya adalah yang umurnya

sama."l24

Firman-Nya, 66;(V "Dan gelas-gelas yang Penuh (berisi

minuman)," maksudnya adalall, dan gelas-gelas yang penutr terus-

menerus bagi pemintrmqra dalarn jumlatr yang banyak dan pe'lruh.

Asalnya dari ad-dahq, yutu penekanan berkesinarnbungan terhadap

seseorang dengan keras dan kasar. Derrikian juga arti al lca's ad-

dahaaq;- yutu gelas-gelas )'ang terus-menerus dipenuhi bagt

peminumnya

Pendapat kami tentang ini senada de'lrgan pendapat para ahli

tafsir. Mereka yang beryendapat de,mikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

3624g.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan

menceritakan kepada kauri, ia berkata: Abu Yazid Yatrya bin

. Maisarah menceritakan kepada kami dari Muslim bin Nisythas,

ia berkata, "Ibnu Abbas mengatakan kepada pelayannya,
.Berilatt aktr mintrman Gecangkir) penuh.' Lalu pelayan itu

datang membawakan (secangkir) penuh. Ibnu Abbas pun

Ibid.
Secara harfiah al-lidah (inrmkqra aHillaot) adalah yang lahir bersarman'

yakni umrrn:n sama (scunnnan atau scbaya).

LiftElt An-Nrhatnhfi Ghorib Al Atu $l2aQ.

l2ir
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berkata,'Ini adalah ad4ihaaq'."r2s

36250.Muhammad bin ubaid Al Muharibi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Musa bin Umair menceritakan kepada kami dari Abu
Shalih, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nyq '6CrCV,,Dan
gelas-gelas yang penuh (berisi minuman)," ia berkata,
"(Maksudnya adalatr) mal' aa'pe,nuh'." 126

3625l.Yunus menceritakan kepadaktl ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:
Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Ja'far bin
Muhammad, dari Amr bin Dinar, ia berkata: Aku mendengar
Ibnu Abbas ditanya tentang ayat, €6;iV, ,,Dan gelas-gelas
yang penuh (berisi minuman)." Ia lalu berkata, ..(Maksudnya

adalah) diraalcan'saling m€,n5rusul'."

Yunus berkata: Ibnu Wahb berkata, "(Maksudnya adalatr) yang
. sebagrannya mengikuti sebagian l^in."r?7

36252.'Ni menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

't25 
HR. Al Bulfiari pada pembahasan tentang kisah hidup kaum Anshar (3g40)
dari jalur Ilainrah.
Ibnu Abbas berkata: Aku mendengar ayahku pada masa Jahiliyah berkata,
"Berilah kami minuman secangkir penuh-"
Ibru Hajar berkata dalamFath Al Bai (71152), "Maksudnya adalah Jahiliyah
nisbat bukan mutlalq karena Ibnu Abbas tidak mengetahui apa yang rc4aai
sebelum diutusnya Nabi sA[, bahkan ia belum lahir kecuali setitar aua puun
setelah diutusnya Nabi sAW. Jadi, seolah-olah ia mendengar et aubas
(ayahnya) rnengatakan itu sebelum remeluk Islam..
Al Mahalnili dalam amalinya (ln2) der.gaasanad-nya hingga kepada x.'i,rrab,
dari Ibnu Abbas, mengenai makna g ia berkata, "(Maksudnya 

-adalah) 
yang

berkesinambungan dan penuh." Ia juga bertata, 'Mungkin ak, juga -*aeogiAl Abbas berkata, 'Berilah kami 6i1q dan penuhilah untuk kami'.,,
Ibnu Hajar dalam Fath Al Ban ensD d;n Al Khithabi dalam Ghanb AI
Hadits (2/255'.).

Kami tidak menemukan arrar Ath-Thabari mengenai ini pada referensi-
referensi yang ada pada kami.

l:- AlMawardi i^t irt -Nut-twaAl'Uw6fiBB).127 LiInzt Ad-Dun At Mantsurkarya^e.s-Suyurhi (8/393).
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me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, 66rLY, "Ddn gelas-gelas yang penuh (berisi

minuman)," ia berkata, "(Maksudnya adalah) mumtali'an
'penuh'."128

36253.Ya'qub menceritakan ke,padaktr, ia berkata: Ibnu Aliyah
menceritakan kepada kami, ia berkata:.Humaid Ath-Thawil
menceritakan kepada kami daxi Tsabit Al Banani, dari Abu

Rafi, dari Abu Hurairalu tqntang firrran-Nya, 6CrCV "Dan
gelas-gelas yang penuh (berisi minuman)," ia berkatq

"(Maksudnya adalatr) damaaduma'selalu terisi'."l2e

36254.Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Raja

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, me'ngenai firman-

Ny", 66;68 "Dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman),"

ia berkata, "(Maksudnya adalah) mal' aa'penuh'."I 3

36255.Muhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Abi Adiy menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al
Hasan, tentang fimran-Nya, (C5CV "Dan gelas-gelas yang

penuh (berisi minuman)," ia berkata, "(Maksudnya adalah) al
mal' aa'yang penuh'."13 I

36256.Ibnu Basys)rar me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffn
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,

tentang firman-Nya, €t,rCV "Dan gelas-gelas yang penuh

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (104395) dan lbnu Al Jauzi dqlar", tud Al
Masir (91L0).

As-Suyrthi dalen Ad-Dun Al Mantsur (8/319), menl'andarkannya k€pada Abd
bin Humaid dan Ibnu Jarir.
Ibnu Al Mubarak d^lrm Az-Za.M (l/551), Al Bagbawi &Jram Ma'alim At-
Tanzil (41439), dan lbnu Al lalviAztzn /a/ Al Mosir (9/10).
Al Bagbawi dzlam Ma'alim At-Tawil (41439) dan lbmr Al Jauzi d^l^m Zad Al
Masb (9110)

t28
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(berisi minuman)," ia bertata, "(Maksudnya adalatr) mal'aa
'p€,nuh'."132

36257.Ibnu Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Abi Adiy menceritakan kepada. kami, ia berkata: Syu'bah
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,
riwayat yang sama.l33

36258.Ya'qub menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Ali)rah
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah, dari

Qatadalr, tentang firman-Np, 6f"r$'iDan gelas-gelas yang
penuh (berisi minuman)," ia berkat4 "(Maksudnya adalah)
berisi penuh."l34

36259.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid me,nceritakan

kepada kard dari Qatadah, tentang fimran-Nyq 6;,rCV "Dan
gelas-gelas yang pennh (berisi minuman)," ia berkata, "Ad-
dihaaq adalah pgnuh berisi."r35

36260.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang firman-Ny4 6CrCV "Dan gelas-gelas yang penuh
(berisi minurnan)," ia berkata, "Ad4ihaaq adalah yang terisi
penuh."l36

3626l.Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kaurir. ia berkata: Ibnu Zud berkata
tentang firman-Nya" 6C9CV, "Dan gelas-gelas yang penuh

t32 Hannad dzlznAz-Zuhd\nTdari jalurWaki, dad Suqxao, dari Manshru.r33 lbid.13' Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4t439) dm Ibnu Al Jauzi dilam tud Al
r35 

Masir(9110).

136 Abdurazzaq dalam tafsirnya (3138Fi) dan lbmr Al Jauzi dalam Znd At Masir
(e/10).
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(berisi minuman)," ia berkata "Ad-dihaaq adalah yang

penuh."l37

Ada yang me,ngatakan bahwa ad-dihaaq adalah yang jemih

atau bening. Riwayat yang sesuai dengan makna ini adalah:

36262.Muhammad bin Yahya Al Azdi dan Abbas bin Muharnmad

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hajjaj

menceritakan kepada krni dari Ibnu Juraij, ia berkata: Umar

bin Atha me,nceritakan kepada kami dari Ilaimall tentang

firman-Nya, 6;9(V ia berkata, *(Maksudnya adalah) beping

atau jernih.-l3E

Ada yang me,ngatakan bahwa itu artinya )Nang

berkesinambungan. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

36263.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaw menceritakan kepada kami dari Ma'mar, ia berkata:

Sa'id berkata te,ntang firman-Nya €6DLV bahwa (maksudnya

.Aa*rl yang berkesinambrmgan. 
I 3e

36264.Muharnmad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karri, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Ny4 66DLV ia berkata,

"(Maksudnya adalah) yang berkesinambungan."l4o

Ibnu Al Jauzi dala"' Zad Al Mosir (9ll0) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya
(19/183).
As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mansur (8/399), menyandarkannya kepada

Ibnu Jarir. Di dalamya dicaonrmkan Berunrtan danjemih.
Abdunazzaq dalam tafsirrya (3R84), Ibnu Al Ja'd dalam uusnadnya (11322)
dari jahr tvtubarriz: Syarik renceritakan kepada kami dari Salim, dari Sa'id.
Al Qrthubi dalamtaetutr)E (19/183).
Mujahid dalam tafsirqa (696) dan Al aurftt$i dalam tafsimya (19/l 83).

t37
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36265. Ami bin Abdil Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir mencerilakan kepada kami dari Hushain, dari Ilsimah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, 6CrCV ia berkata,

"(Maksudnya adalah) yang penuh dan berkesinambungan."lal

36266.Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

me,nceritakan ke,pada kami dari Manshur, dari Mujatrid,

tentang fimran-Nya, 664(V ia berkata, "(Maksudnya adalatr)

yang berkesinarnbungan."la2

Firman-Nya, (K{;Gi,Ai;5$ "Di dalamnya mereka tidak
mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula perlutaan) dusta,"

maksudnya adalah, di dalam surga mereka tidak mendengar $
"Perlrataan yang sia-sia," yatrii perkataan yang batil . (K5; "Dan

tidak [puta perlutaanJ dusta," yaitu pendustaan, sebagian mereka

tidak mendustakan sebagian lainnya.

Pta qurra' di perkotaan me,mbacanya dengan tasydid pada

htxuf dzal,ra3 sebagaimana dijelaskan pada keterangan tentadg firman-
Np" $K-t114ij2$ "Dan mqeka mendustakan ayat-ayat Kami
dengan sesungguh-sungguhnya." (ayat 28), kecuali Al Kisa'i, ia
mernbacanya dengan tak]fif, setagaimana dij elaskan.

Qira'at dengan tasydid lebih saya sukai daripada qira'at
dengan takhfif, maka dengan tasydid-lab qira'at-\ya. Menurut say4

tidak benar qira'at dengan tafiilfif, karena telah menyatunya huiiatt
dari para qari yangmenyeliSihinya. Contoh yang menguatkan qira'at

Al Qurthubi dalam tafsirnya (19/183) dan As-Suyrthi dalam Ad-Dun Al
Mantsur (81399).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (41439) dan Al Qrthubi dalam tafsimya
(lel183).
Al Kisa' i merrbacanya ti:tt "t:y, dengan tafhfif pada }n;u;rrf dz al
Ahli qira' at lainnya membacaqa dengan tasydid.
Lihat At-Taisir fi Al Qira'ah As-Sob' (hal. 178) dat Al Wafi fi Syarfu Asy-
Syathibiyah (hal.308)
Al Qurthubi dalam tafsirnya (l 9/l M).

14l
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dengan tafi;hfif adalatr perkataan Al A'syaberikut ini:

i.tS '*X-?4tt # tli.tsi tin"i
"Lalu aht membenarkannya dan mendustakannya'

Seseorang itu kadang kedustaannya berguna baginya'"ru

Pendapat kami tentang ini se,nada dengan pendapat para ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian me,nyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

36267.Ibnu Abdil A'la me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,

tentang firman-Nya, (K$;C:l "Perkataan yang sia-sia dan

tidak (pula perlrataan) dusta," ia berkata "(Maksudnya

adalatl) yang batil dan menyebabkan dosa."l45

36268.Yunus menceritakan ke,padakrl ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada -kami, ia berkata: Ibnu Zald berl<ata

tentang fimran-Nia" ($l;i'A|;i$ "Di dalamnva merepn

tidak mendengar perlcataan yang sia-sia dan tidak (pula

perftataan) dusta," bahwa maksudnya adalah, di sana tidak ada

perkataan yang sia-sia dan pendustaan."la6

O{D1E

Bait syair ini dari rmtaian s)'air )ang lengkap, nalnun kami tidak

mcnemrkannya dalam Diwan Al A'sYa.

Bait syair ini dicantumkan olch lbnu Manzhur dzlan Al-Lisan (entri: rrr-')
dengan dinisbatkan kepada Al A'sya.
Al il{awardi dalan li-Nukat wa Al 'uytn (6/188) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muharrar Al wajiz (51428\, tanpa penisbatan, Ibnu Al Jauzi d^larr^ zad al
Masir (9t10), dan Al Qurthr$i di dalam tafsinrya (19/193).

ebdurrazzaq dalam taftirnya (3484) dan As-suyrthi d^lam Ad-Durr Al
Mangur (E/399), m€nyaodarkalrnya kepada Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, den

Ibnu Al Mundzir.
Lih^t Fath Al Qadir tarya Asy-Syaukani (5469).

--l-g--l-
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S,;fSr W.6 "r, 6 r. iAi rJ@ f. r' ;itr,{,; ii$-
iJF&.-i"G2"<4i5!tiifr;t@$L+1r:,Ky.

@(r:36.;4i'iit
"Sebagaibalasan dmiTulwmw dm peficriart yarttg

otkup barryak, Tu}uau,'r yarJg nemclilrmalmrsrt dilrrbwi
ilan apa yang adt di antcrdkeifuarrya; Yat gMaha

P emr ah. Mq ela finak dapu Wicata dengan Pio. P adt
hrrri,l@til<nrohilanParamakn/rrtr.berdiribel.lslwf 'shaf ,

ns ela ddak b qlcata-l<at* l<ecrirarli siap a y ang .dih sti izln
l<epadoxya oleh Tuhrrr'Yongl'y'rorlluPerurah; dm in

rnm.gucaPlw. kntt Yorrrg benat."

(Qs. An'Naba' [?8]: 36'38)

Takwil firpran Allah: i-1{ft ngSi i:@$a,'Y" 6 niq
i,$iJp;3z.Jb'|KyriLbiifr6.@{l,;-'^r:;'Ky1.rsic6.r'
V;J6'oili'l lSeOagai balosan dari Tuhanmu dan pemberian

yang cukup banyalc, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan

apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka

tidak dapat berbicara dengan Dia. Pada hari, ketika roh dan para

malaikal berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali

siapa yang diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah;

dan ia mengucapkan katayang benar)

Maksud firman Allah SWT, 'tr",:$4if; "sebagai balasan

dari Tuhanmu dan pemberian," adalab, Allah memberikan kepada

orang-orang yang bertakwa,itu apa-apa yang disebutkan di dalam

ayat-ayat ini sebagai ganjaran dari-Nya atas amal perbuatan mereka

karena ketaatan mereka kepada-Nya sewaktu di dunia.
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Firman-Ny4 'ito *Pemberian," maksudnya adalah, sebagai

anugerah dari Allah bagi mereka dengan balasan tersebut. Ini karena

Allah mengganjar satu kebaikan mereka dengan sepuluh kali lipat

pada sebagiannya, dan pada sebagian lainnya satu kebaikan diganjar

dengan tujuh ratus kati lipat. Walaupun tanrbatran ini sebagai balasan,

namun itu merupakan pemberian dari Allah.

Firman-Nya, 64 "Yang catatp banyalc," maksudnya adalatl,

sebagai ganjaran bagi mereka atas amal perbuatan mereka untuk Allalt
sewaktu di dunia.

Pendapat kami dalam hal ini t"o"d" dengan pendapat para ahli

tafsir. Mereka png berpendapat demikian me,lryebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

36269.Muhammad bin Aff menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada katni, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada karti, ia berkata: Warqa

frenceritakan kepada kaxni, semuan),a dari Ibnu Abi Najih" dari

Mujahid, te,ntang firman-Nya, 6r'M"4; ni| "sebagai
balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang anhry banyak," ia

berkata, "sebagai balasan dan ganjaran dari Allah atas

perbuatan metreka."l47

36270.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id mencerilakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, (1/fr;5,;.f*
"sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang culatp

banyak," ia berkata, 'Maksudnya adalah pemberian yang

banyak. Allah mengganjar arnal mereka yang sedikit dengan

t'7 As-Suytrthi dr.lam Ad-Durr Al Mantsur (8/399), menyandarkanrya kepada Al
Flryabi, Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir.
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kebaikan yang melimpatr, yang tidak adaputusnya."l4s

3627l.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari QatadalU
mengenai firman-Nya, (t:*,i{" "Pemberian yang cutary
banyak," ia berkata, "(Maksudnya adalatl) 'athaa'an katsiiran
'pemberian yang banyak'."

Mujatrid berkata, "(Maksudnya adalah) pemberian dari Allah
dan ganjaran atas arnal.amal mereka."l49

36272.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu
Zaid berkata tentang firman-Nya, $ar.tr"a;ii6 *sebagai

balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang arlrup banyak." la
membacakan ayat, W'1I'L@$G, i{;:,jt}l " sesungguhnya

orang-orang yang bertalcu,a mendapat lcemenangan, (yaitu)
lrebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang
sebaya...." Hingga 6+*;uPemberian yang anlary tanyak-

Ia berkata, "Ini adalah balasan atas amal-amal mereka dan
perrberian yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Mereka
beramal satu untuk Allah, lalu Allatr mengganjar mereka
dengan sepuluh."

la lalu membacakan ayat, AIA F'iS ,Z:L\:V i
"Barangsiapa memQawa amal yang baik maka baginya
(pahala) sepuluh kali lipat amalnya." (Qs. Al An'aam [6]:
I 60) serra ayat, iii\ #,#. it,E A ;iltA S;$-'u-$'y
i:q A-1rif-'61i -r,{'rtV {#,f a Sp -e- "pentmpamaan
(nafuh yang dikeluarknn oleu orang-orang yang

As-Suyuthi dzlamAd-Dun Al Mantsur (8/399), menyandarkannya kepada Abd
bin Hurnaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mun&ir.
Abdunazzaq dalam tafsirnya (31343) dan As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al
Mantsur (8/399), menyandarkannya kepada Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, dan
Ibnu Al Mun&ir. Al Qurthubi dalam tafsinrya (19/184).
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menafluhl(an hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap
bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagt

siapa yang Dia kehendah'." (Qs. Al Baqarah [2]:261).

Ia berkata, "Allah me,nambahkan bag siapa yang Dia
kehendaki. Semua ini adalah pemberian, tidak ada amal-amal

yang diperhitungkan untuk pemberian itu bagi mereka, tapi

Allah memberikan itu kepada mereka hingga seolah-olah

mereka melakukan amal unhrk penrberian itu."

Ia juga berkata, "Tidak beramal (sebanyak itu), mereka hanya

berarnal sepuluh, namun Allah memteri mereka seratus.

Mereka beramal seratus, lalu Allah mernberi mereka seribu.

Semua ini adalah perrberian, sedangkan ganjaran amalnya

hanyalatr yang pertama (yang lainnya adalah pemberian).

Kemudian itu diperhihrngkan sehingga seolah-olatr mereka

telah beramal (sebanyak itu), maka Allah mengganjar mereka

dengan amalan yang telah mereka kerjakan i1o.::150

Finnan-Nya" ddf4rft"SV,riAi+i "Tuhan yans
memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya;

Yang Maha Pemuraft,". maksudnya adalah, sebagai balasan dari

Tuhanmu, Tuhan yang memelihara lanst yang tujuh dan bumi, serta

semua maktrltrk yang ada di antara keduanya.

Adaperbedaan qira'atdi kalangan quia' pada ayat ioi.l5l

Semua qufta'Madinah membacanya WVt ,i{\it gtpt|)
';j;Jlt, dengan rafa' padakeduanl,a

t5o Kami tidak menemukan atsar ifipadareferensi-referensi yang ada pada kami.
r5t 

Qrna' Kufah dan Ibnu Amir membacanya *9i *: dengan h:hafadh.

Ashim dan Ibnu Amir membacanya ;flif.$rU3 dengan khafadh.
Abli qira'at lzinnya membaca keduanya detgan rafa' .

Lihzrt At-Tabir fi Al Qira'ah As-Sab' (hal. 178) dan Al Vafi fi Syuh Asy-
Syartibfiyah (hal.308).
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Sebagian qufta' Basbrah dan sebagian qutra' Kufah
membacanya .i, j, dengan Hrufadh, dat';,iblt, dengan r afa' .

Menurut kami, masing-masing pendapat beralasan dengan

benar, maka manapun seorang qari metrrbacanya, telah dianggap
benar. Hanya sajq khafadh pada J) 

^AA^n 
karena kedekatannla

dengan redaksi qiff;, sehingga lebih saya sukai. Adapun ';,;,Llt,
dengan rafa',lebih baik kare,lra jauhnya dari'redaksi itu.

Firman-Nya, $t+'rr:i{Srl "Mereka tidak dapat berbicara
dengan Dia,u malsudnya adalah Yang Matra Pemurah, tidak ada

seoftmg pun dari maktrluk-Nya yang dapat berbicara dengan-Nya pada

Hari Kiamat, kecuali yang diizrnkan dari antara merek4 dan ia
mengucapkan kata png benar.

Pendapat kami dalam hal ini senada dengan pendapat para ahli
tafsir. Mereka yang beryendapat de,mikian menyrcbutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

36273.Muhammad bin Amr me,lrceritakan kepadaku, ia berkiia: Abu
Ashim me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semlran)ra dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman-Nya, (V'rrf{$ "Mereka tidak
dapat berbicara dengan Dfo," ia berkat4 "(Maksudnya
adalah) lcalaaman'berbicaral."l 52

36274. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid,
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada karni dari Qatada[ tentang firman-Nya, C!};-'lrri{$t
"Merelm tidak dapat berbicara dengan Dia," ia berkata,

tt2 Mujahid menyebutkan serupa lgs dalam tafsirnya (hal. 696) ,lan As-suyuthi
dal"rn Ad-Dun Al Mantsur (81399), menpndarkannya kepada Al Firyabi, Abd
bin Humai4 Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mrmdzir.
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"Maksudnya adalah kalaaman'b€,rbicara'."1 
53

36275.Yunus menceritakan ke,padakq ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zand berkata

tentang firman-Ny4 CW'$:iFgj "Merelm tidak dapat

berbicara dengan Dia," ia ber,kata, "(Maksudnya adalah),

mereka tidak dapat berbicara dengan Allah. Al mulilaathib

adatah pendebat yang m€Ndebat kawannli'a."1 
s4

Firman-Ny4 &rii;-;iuPada hari, kctil(n roh berdiri-" Para

ulama berbeda pendap; ,ilt*rt marrnq laliuh ili ai sini.

Sebagian me,lrgatakan bahwa itu adalah seorang malaikat yang

paling besar di antara para malaikat. Riwayat-riwayat yang sesuai

dengan pendapat ini adalah:

36276.Muhammad bin Khalaf Al Asqatani menceritakan kepadakq ia

berkata: Rawwad bin Al Jarah me,lrceritakan kepada kami dari

Abu Hamzah, dari Asy-Sya'bi, d-l Alqamdl dari Ibnu

Mas'u4 tentang aya! ii\i A bertata, "Itu adalah seorang

malaikat di langt keempat. Ia lebih besar daripada semua

l*g,t, gutrmg-gutung; dan para malaikat. Ia bertasbih kepada

Allatr setiap hari sebanyak dua belas ribu tasbih' dari setiap

tasbihnya Allah menciptakan seonmg malaikat. Pada Hari

Kiamat ia akan datrng dalam safu baris sendirian."l5s

36277. Ni menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kemi, ia berkata: Mu'awiyah

me,nceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, telrtang

firman-Nya, '-K$3iti &iifi;l "Pada hari, lcetika roh dan

para malaikat furdii," ia berkate 'Dia adalah seorang

As-Suyuthi dalamAd-Dwr Al Man*ur (8899), msn)'anda*ann],a kcpada Abd
bin Hunai4 Ibnu Jrir, dm lbmr Al Mundzir.
I(ami tidak npncmtan oM ini dalam refcrensi-referensi yang ada pada

kami.
Al Qureubi delamaeirnya (19/180.
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malaikat yang paling besar di antara para malaik"1.rrl56

Ada yang mehgatakan bahwa dia adalah Jibril AS. Riwayat-

riwayat yang sesuai denganpendapat ini adalah:

36278.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari Tsabit, dari

Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya 'dliifi-it- "Pada hari,

letil@ roh berdiri," ia berkata, "(Maksudnya adalatr) Jibril
Ag.rrl57

3627g.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Adh-Dhatlhak,

tentang firman-Nya, 'jlii!;-(i- "Pada hari, l@tilu roh

berdiri," ia berkata "(Maksudnlra adalatl) Jibril AS."rs8

36280.Muhammad bin Khalaf Al Asqalani menceritakan kepada

kami, ia berkata: Rawwad bin Al Jaratr menceritakan kepada

kami dari Abu Hamzah, dari Asy-Sya'bi, tehtang firqan-Nya,
I 

'..7 
I )-'';' ,,rrl|A?i*Pada hai, kctika roh berdiri," ia berkat4 "I-afazh

pi inatcsuanya adalah Jibril As.-rse

Ada yang mengatakan batrwa itu merupakan salah satu jenis

makhluk Allah yang berbenhrk manusia Riwayat-riwayat yang sesuai

dengan pendapat ini adalah:

3628l.Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Amir menceritakan,' kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

Ibnu Abi Hatim dalam tafiirnya (l0A39O dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (8/400), menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Abi HatnrU dan Abu Asy-Syaikh.
Al Baihaqi dalanAl Asma'wa Ash-Shifat.
As-Suyuthi dalanAd-Dun AI Mantsur (8R99), menyandarkannya kepada Abd
bin Humaid dan Abu Asy-S)"aildr
Al Qurthubi dalam tafsimya (l9n8Q.
Al Qurthubi dalam tafsirnya (19/186).
Ibid.
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ia berkata, * ?;ti adatah makhluk yang berbentuk manusia,

mereka makan-<lan minum. " I @

36282.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Muslim, dari

Mujatrid, ia berkata" " 3)i adalah salah satu jenis makhluk

yang memiliki tangan dan kaki 
-seingatku 

ia juga

mengatakan: serta tangan-. Mereka memakan makanan, dan

mereka bukan malaikat."I6l

36283.Ibnu Basysyar me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Amir menceritakan kepada liami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abi Khalid, dari

Abu Shalih, ia berkata, "Me,reka menyerupai manusia, tapi

mereka bukan manusia."l62

36284.Ibnu Al Mutsanna me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adiy menceritakan kepada kami dari Syu'balu dari

Sulaiman, dari Mujatrid, ia berkata " Lbi adalatr makhluk

ieperti manusia."l63

36285.Yahfra bin Ibrahim Al Mas'udi menceritakan kepadaktr, ia

berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari

kakeJrnya, dari Al A'masy, tentang firman-Nya Aliifr;i-({2($:ti uPada hari, ketika roh dan para malatlcat berdiri

bershif-shaf," ia berkata, *L;)i adalah salatr satu jenis

Abdurrazzaq dalam tafsirnya (313M), As-Suyrfti dzlam Ad-Durr Al Mantsur
(8/399), mcnyandarlcannya kepada Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mrmdz[ dan Ibnu Abi Hatim.
Al Baihaqi d^lum Al Asna' wa Ash-Shifa, dan Al Qurthubi dalam tafsinrya
(1el187).
Abdurrazzaq dalam taf.sirqra (31343r, As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur
(8/399), renyandarkanq,a kQada Abdurrazzaq, Abd bin Humaid Ibnu Al
Mundzir, dan Abu Asy-S}raikL serta Al Qrthubi dalam tafsirnl,a (19/187).

Abdunazzaq dalam tafsirnya (3134/.) dan Al q.rrthubi dalam tafsirnya
(lel187).
Ibid.

t6:,
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makhluk Allah yang jumlahrya beberapa kali lipat junlatt

malaikat, danmerekamemiliki t I g^n sertakaki."ls

36286.Ya'qub bin Ibrahim me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari

Isma'il, dari Abu Shalih (maula Ummu Hani), tentang firman-

Nyq '7(.4XVASiii;-;i- *Pada hari, l(etilu roh dan para
malailcat- ber{iri,"' ia berkata, *'i)i adalah makhluk seperti

manusia, tapi mereka bukan -*us]a"165
Ada yang mengatakan bahwa mereka manusia. Riwayat-

riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

36287.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadab tentang firman-Ny4 Aiifi;i*Pada hari, ketika roh berdiri," ia berkat4 "Mere.ka adalah

manusia." Ini juga memrpakan perkataan Al Hasan.166

36288.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan kepada kami, ia bertta: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasan,

mengenai firman-Nya, . U rfi;l uPada hari, kettka roh

berdiri," ia berkatq * 
L;)iadalah manusia."

Qatadatr berkat4 *Ini di antara yang pernatr disembunyikan

oleh Ibnu Abbas."l67 
t

Ada yang mengatakan bahwa itu adalatl roh-roh manusia.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

36289.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (141235).
Al Qrthubi dala:n tafsirnya (l9l 187).
Ibid.
Ibnu Katsir dalam tafsimya (141235).
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kep4fu _{ari aphnya dari Ibnu Abbas, tentang firman-Np,

6r:K-J1;'@:S'jliii;-i5- *pada hari, tretitra roh dan

para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-

lcata," ia berkat4 'Maksudnya adalah ketika roh-roh manusia

berdiri bersama para malaikat dirantara dua tiupan sangkakal4

sebelum roh-roh itu dikembalikan ke,pada jasad-jasadnya."r68

Ada yang mengatakan batrwa itu adalatr Al Qur'an. Riwayat

yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

36290.Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zud ber?.ata:.

Ayalrku berkata" * A-Siadalah Al Qtr'an."

Ia lalu memtaca ayat, V,sf,e{6\;16Li4W:1dL&
i*!;{15:Sl "Dan demtkiailah Kani wahvtkan kepadamu

wahyu (Al Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya lramu

tidaHah mengetahui apalcah Al Kitab (Al Qur'an) dan tidak
pula mengetahui apalah iman irz." (Qs. Asy-Syruraa [42)::
'52Yee

Pendapat yang benar adalah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah

mengabarkan bahwa makhlukqra tidak dapat berbicara dengan-Nya

pada saat berdirinya ar-rtufo dan ar-ruuhmerupakan salah satu jenis

maktrluk-Nya. Bisa jadr ar-ruuh adatah salah satu dari yang telatr

disebutkan tadt. Whllahu a'lam yang manakatr itu? Tidak ada l*rabar

yang menyebutkan batrwa salatr satu dari itu adalah makna ar-ruufu

sedangkan yang lain bukan. Oleh lorena itu, hanrs dipasratrkan

kepada AllalL karena tidak ada ht4iiah yang menunjukkannp dan

bukanlah kesesatan bila tidak mengetahui ke,pastiannya.

Ada juga yang me,ngatakan bahwa itu adalah dua hamparan.

r6E Ibnn Al louzi dalam?ad Al Mosir (9112).
t6e Al lvlawardi d"la,a An-Nulut wa Al 'Uw (6ll90),-Ibnu Al ltuzi auilen Zad Al

Masir (9113), dan Al Qrthubi d"lam ta&irnf,a (19/186).
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Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

36291.Ya'qub menceriJakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyatt
menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur bin
Abdirrahman mengabarkan -kepadq kqgi dari Asy-Sya'bi,
tentang firman-Nya, Xi >i i J F/(Z-J G2'KdfS ASi ifi-ii-
'5*Si *roao hari, t@tilu roh dan para mataitrai berdiri
bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, keanali siapa yang

diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah," ia
berkatq "Keduanya adalah dua barisan Tutran semesta alam

pada Hari Kiamat, yaitu barisan roh dan barisan malaikat."l7o

Firman-Nya,'#)i'i,t:r1;S$jkZ-J*Merefutidakbertcata-
lcata, lcecuali siapa yang diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha
Pemurah." Ada yang mengatakan bahwa diizinkan bagi mereka

berbicara ketika atrli neraka diperjalankan ke neraka dan ahli surga

diperjalankan ke surga.

362g2.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari

ayahnya, ia berkata: Abu Amr menceritakan kepada kalni,
yaitu yang me,ngisatrkan tentang pelipatan dari Ilaimah, ia
merrbacakan awt, (6..36i1;4i'l,it:;il "Kecttali siapa
yang diberi izin lcepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah;

dan ia mengucapkan lcata yang benar." Ia lalu berkata,

'Manusia ahli neraka diperjalankan melewati para malaikat,

maka para malaikat bertaqa, 'Ke mana kalian hendak

membawa mereka?' Dijawab, 'Ke neraka'. Para malaikat

berkata lagi, 'Ihr disebabkan perbuatan mereka, dan Allatr
tidak menzhalimi mereka'. Lalu diperjalankan manusia atrli

surga melewati para malaikat, maka para malaikat bertany4

t70 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3396) dan As-suyrthi dalamAd-Dun At
Mantsur (8/399), rnenyandarkannya kepada Ibnu A Mundzir, dan Abu Asy-
S)raifh dalam Al'Azhanah.
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'Ke mana kalian hendak membawa mereka?' Dijawab, .Ke

surga'. Para malaikat berkata lagi, 'Dengan rahmat Allah
kalian memasrrki surga'. Lalu diizinkanlah mereka berbicara,
atau serupa i1u.,l7l

Ada yang mengatakan '#i'i:,'ji$y,K"*oli siapa yang
diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah," dengan
tauhi{ 6t:.36"Dan ia mengucapkan lcata yang benar," sewaktu di
duniq sehingga mengesakan Allah. niwayat-riwayat yang sesuai
dengan pendapat ini adalah:

36293. Ni menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Np, (titJ6'br4i'i,ijifi "Kecaati siapa yans
diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha pemurah; dan ia
mengucapkan kata yang benar," ia berkat4 "Kecuali yang
diberi an oleh Tuhan rmtuk bersaksi batrwa tidak ada
sese,mbahan ),ang haq selain Allah, dan itulah prmcak
kebenaran."lT2

36294.Muhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada karni, semuanlxa dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahi4 tentang firman-Np, (QJ$"Dan ia mengucapkan
kata yang benar," ia berkat4 "(Maksudnya adalah perkataen)
pngbenar sewaktu di dunia, dan mengamalkannya.,'173

t7l
t72

Kami tidak menemukannya dalarn refer€nsi-referensi yang ada pada kami.
As-suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (8/401), meryrandarkannya kepada
Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, serta Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-
Shifot-
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 696), As-Suyuthi dalam Ad-Dun Ar Mantsur
(8/401), menyandarkannya kepada Al Firyabi daaAbd bin Humaid serta Ibnu
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362g5.Amr bin Ali menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Isma'il

menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, tentang firman-

Ny^, ((* 3(t l;;)i'it o 
:; i J t " Ke anali s i ap a v ang dib eri izin

lrepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia
mengucapkan kata yang benar," ia berkat4 "(Maksudnya

adalah) laa ilaaha illallaah'tidak ada sesembahan yang haq

selain Allah'."174

Abu Hafsh berkata, "Itu diceritakan kepadaku oleh Yatrya bin

Sa'id, lalu ia berkata, 'Aku mencatatrya dari Abdurrahman bin

Mahdi, dari Abu Mu'awiYah'."

Sa'ad bin Abdillah bin Abdil Hakam menceritakan kepadaku,

ia berkata: Hafsh bin Umar Al Adni menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hakam bin Aban menceritakan- fgp"q
kalni dari Ikrimah, te,ntang firman-Nya, 36'o$'i,it:;i$l
(({ "Keanali siapa yang diberi izin kepadanya ole! Tuhan

Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar,"

ia berkata" "(Maksudnya adalah) laa ilaaha illallaah 'tidak ada

sesembatran yang haq selain Allah'."I7s

Pe,ndapat yang be,lrar mengenai ini adalah, Altah Ta'ala

mengabarkan te,lrtang para maktrluk-Nya, bahwa mereka tidak dapat

berbicara saat roh dan para malaikat berdiri bershaf-shafl kecuali di

antara mereka yang diberi izin oleh Tuhan Yang Matra Pemurah untuk

berbicara, dan ia mengucapkan perkataan yang benar. Jadi, yang harus

diungkapkan adalah sebagai yang dikhabarkan Allalq karena di dalart

Kitab-Nya dan lisan Rasul-Nya AUah tidak mengabarkan kepada kita

Al Jauzi d^l^nzad.Al Masir (9113).

Abu Nu'aim dzlan Al Hilyah (9/49) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uyun (6ll9O).
As-sunrthi dalryr Ad-Durr Al Mantsur (8/401), menyandarkanryra kepada Abd
binHumaid.

t71
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yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan itu adalah salah satu

bentuk kebenaran, dan konteksryra memungkinkan mencakup semua

yang tadi.

Itoo

tlj'K,#-:iys 3;t 
"t1a,.r71i 

fiifi y;_ t";_ \i ;
"lailahhmiyangPastitariaili.'Mal<abmangsiapdydng

mmghendaki, niscay a ia rnenenpuh i alan kr:rt ah kp odo
Tulwrmya. Sesunggahny a l(mni talah menpuingodon
l<cpadonw (lwi orunglafo) silcsa yang dekat, padahnri

lnnarrusio melihat apa yang teloh dip,uhnt olehl<eihn
tnngarmya; dm otffiig l<ofir Mratar' Alarrdl<th bailury a

sekirurya aku dalwlu adalah tanaV!
(Qs. An.Naba' [78]: 39,40)

rakwir rirman Auah: (:t@$643 i{i}t;V" #3{i;Ai AS
t:jU|t:]yJi3firt6-,1:!ic:5.,t"-;i-Lt jtt!;'$tli'(iuun
hari yang pasti teriadl Maka barangsiapa yang menghendaki,
niscaya ia menempah jalan kcmbali kepada Tuhannya
Sesunggahnya Kami telah memperingotkan kepadamu [hai orang
hafirJ siksa yang detur, poda hart manusia melihat apa yang telah
diperbuat oleh kcdua tangannya; dan otang kalir berhata,
$Alangkah baihnya sekiranya aku dahalu adalah tanah.')

Firman-Nya, ;A A:t *Itulah hari," maksudnya adalah Hari
Kiamat, yaitu hari saat roh dan malaikat berdiri bershaf-shaf. tii
"Yang pasti terjadi, " dan tidak ada keraguan padanya.

t::.;-$t;ili3g@ c.g.n; ttrt&ia #'#J';ti itjs
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Firman-Ny4 tg.i3 $yl&li ;i3 *Matra barangsiapa vang
menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya,"

maksudnya adalah, jadi, barangsiapa di antara para hamba-Nya

menghendaki, niscaya ia membenarkan adanya hari yang pasti ini,

mempersiapkan diri untuk menghadapinya dan melakukan berbagai

amal yang bisa menyelamatkannya dari huru-hara hari tersebut.

(6 *Kembali," yakri marii'an ftembali). Kata ini mengikuti

waian ,fi, yntudari ungkap an g.i;;'Hbi LJ "fulan kembali dari

perjalanannya", seperti perkataan Ubaid berikut ini:

* :ii I ylt,;,vi # q:| 1*,$, kj
"Dan setiap yang sedang pergi pasti kembali.

Sedanglwn kepergian karena kematian tidak akan pernah kcmbali."r76

Pendapat kami dalam hal ini senada dengan pendapat para ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian me,nyebutkan 
lwaYat-

riwayat berikut ini:

36296.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya , llyitiO p
lg -i3 *Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia

menempuh jalan kembali kepada Tuhannya," ia berkat4

"Mereka menempuh jalan kernbali kepada Allah dengan

menaati-Nya dan (m6lakukar hal-hal) yang mendekatkan

mereka kepada-Nya." I 77

36297.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsatu menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang firman-Nya, t|.i; ll"Kembali kepada Tuhannya,"

Bait syair ini daxi potongan Al Basith dalamDiwan Ubaid bin Al Abrash,yaitu
dai mu' allaq ah-aya. Liha;t A d - D iw an (hzl. 26\.
Lltut Tafsir Al Baghawi gl m\.

t76
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ia berkata "(Maksudnya adalah) sabiilan J"l*'.""t
36298.Ibnu Humaid me,nceritakan kepada karri, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami daxi Suffan, tentang firman-Nya,
(.6 iaberkara" "(Maksudnya adalah) tempat kenrbali. "l 7e

Firman-Np, 4jt6:i-{Si:rity "s"rungguhnya Kami tetah
memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang delcat,"

maksudnya adalalL sesungguhnya Kami memperingatkan kali4n,
wahai manusia, te,lrtang siksa yang telah karni timpakan kepada kalian,
y^it"'.i :L'ri- "Podo hari manusia," yatgberiman melihat Ai C

'ollir"Apa yang telah diperbnat oleh kedtn tangannya," yaitu kebaikan
png telah dilakukannya sewaktu di dunia atau keburukan yang telatr
berlalu darinya" lalu ia mengharapkan ganjaran Allah atas amal-amal
shalihnya dan takut terhadap siksa-Nya atas keburukan-keburukannya.

Pendapat ka+i tentang ini senada de,ngan pendapat para atrli
tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

%Zgi.lAu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
me,nceritakan kepada kami dari Mubaralq dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, itj-,i|i C:f,i p- ;;-u p ada hari manusia
melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya," ia
berkata, 'Manusia yang beriman mewaspadai (dosa) yang kecil
dan takur pada yang besar."lEo

36300.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Su$lan, dari Mtrhammad bin
Jahadah, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, A:iCiXip;;-
Iti-*pada hari marutsia melihat apa yang telah diperbuat oleh

ebdurazzaq dalam h&irqa (3BBq, Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al
'Uyu (6119l), dqn Al Qrfubi dalam taftirrya (19/188).
Lihil Tafsir Al Baghawi (41 4O).
Li}ctt Ad-Dun Al Mantsur karya As-Suyuthi (8/401 ).

l7t

t7!,
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lr,edua tangannya," ia berkata, "(Maksudnya adalah) manusia

yang berim*.':"'

36301.Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kard dari Muhammad bin Jahadah, dari

Al Hasan, tentang firman-Ny4 ',ti-,i1iC.Sp-;;- uPada

hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua

tangannya," ia berkat4 "(Maksundya adalah) manusia yang

benman."l82

Firman-Ny4 t:jLfr#-:jYJ,SFt "Dan orans tcafir berkata,

'Alanglrah bailorya sebiranya alat dahulu adalah tanah'." Maksudnya

adalah, pada hari itu berkatalah orang yang kafir dengan penuh

pengharapan karena beratnla adzab Allatr yang ditemuinya yang telatr

Allah sediakan bagi kawan-kawannya yang kufur terhadap-Nya,

"Alangkatr baiknya sekiranya aku menjadi tanah, sebagaimana

binatang-binatang yang dijadikan tanah."

Pendapat kami dalam hal ini senada dengan pendapat para ahli

tafsir. Mereka yang berpe'ndapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

363}2.Muhammad bin Baspyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far dan Ibnu Abi Adiy

meneceritakan kepada kami, keduanya berkata: Auf
menceritakan kepada kami dari Abu Al Mug[riratr, dari

Abdullatr bin Amr, ia berkata, '.'Pada Hari Kiarnat

[dibe,ntangkanlah bumi]183 seperti dibentangkannya tikar. Lalu

binatang melat4 binatang ternak, dan binatang buas

As-Suyrthi dalutAd-Durr Al Mantsur (8/401), menyandarkannya kepada Abd

bin Humaid dan Ibnu Al Mudzto.
Ibid.
Redaksi yang terdapat di antara dua tanda h[ung silar [ ] tidak terdapat di
dalammanuskrip, kami menetapkann),a dari naskah lain.

Itt
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dikumpulkan, ke,mudim ditegal&an qishash di antaa para

binatang; karrrbing bertanduk dituntut oleh kambing ymg tidak
b€rtanduk karena tandukannya Setelah qishah di antaa para

binatang selesai, Allah berfirrran kepada merek4 'Jadilah
karnu tanah'. Pada saat itulah orang kafir berkat4 'Alangkah
baiknya jika aku sudah menjadi trnah'."184

36303.Ibnu Abdil A'la me,lrceritakan kepada,kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepuda kami dari Ma'mar, ia berkata:
la'far bin Burqan me,lrceritakan kepadaku dari Yazid bin Al
Asham, dari Abu Hurairah, ia berkata "sesungguhn5ra Allah
ak n semua makhluk, (temnasuk) semua

binatang melata, bunmg, dan manusia. Allah lalu berfirmm
kepada para binatang melata dan bunrng 'Jadilah kalian
tanah'. Pada saat itulah orang kafir berkat4 '[langkah baiknya

aku sudah menjadi tanah'."IEs

363M. Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkara: Al
Jvluharibi Abdurrabman bin Muharnmad srenseritaken kepada
kami dari Isma'il bin Rafi Al Madani, dari Yazltd bn nyadb
dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi, dari seomng laki-laki
Anshar, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda

#r,4tr1:,qry i)?, d,* ;.\, d
,SG ,c?\.i+ti+ -^1; ,* t tit & ,,1f1)r'u Ti;it

.$ij * Cg G- :';,&jt j:riAi; *.t ,r3yj gjr :it

Al Baghawi da1*n Ma'alim At-ToEil (41M0) dan Al Qurthubi dalamtaeirrya
(lell8e).
AMurrazzaq dalam ta&im:na Qn6), Ibnu Abi Hatim datam taeirqn
OOB390, Al Baghawi dalam taftirq'a (41175), Al Quthubi dalm teftinD,a
(19/189), As-Suyuei dalffi Ad-Durr Al Mantsur (8/401), nenyandarh56
kcpada Abd bin Humai4 Ibmr Jarir, Ibnu Al Mundzh, dan Ibru Abi Hatfuo,
.6111 41 Srihaqi dzlam Al Ba,B

Ita

l8rt
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*Allah akan memberikan keputusan di antara para hamba-

Nya: jin, ,rnanusia dan binatang. Sungguh, pada hari bintang

tak bertanduk menuntut balas pada bintang bertanduk, hingga

tcetitil sudah tidak ada lagi satu penuntutan terhadap yang lain

(di tratangan binatang), Allah pun berfirman, 'ladilah kalian

tanah'. Pada saat itulah orang kafir berlcata, 'Alangkah

bailotya sefiranya alat sudah meniadi tanah'."186

36305. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, C.StUr-;;-
tljlKq*-39JJjl;rlti_il:i*padaharimanusiametihatapa
yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang knfir

berlcata, 'Alanglcah bailmya sekiranya alat dahulu adalah

tanah'." la berkata, "Maksudnya adalatr, yang telah mati

binasa dan terabaikan. Memang tidak ada yang

menghalanginya mengatakan itu, karena telah ditampal&an

padanya keburukan amal perbuatanny4 sementara siat itu ia
tengatr menghadap Tuhan Yang Matra Pemuratr yang sedang

murkq Saat itulah ia mendambakan kematian, padahal

sewaktu di dunia tidak ada yang lebih dibencinya selain

kematian."l87

36306.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Abu Az'ZmaA

Abdullah bin Dzalirvan, ia berkata, "setelah ditetapkan

keputusan di antara manusia, dan diperintatrkan atrli neraka

menuju neraka dikatakanlatr kepada golongan beriman dari

katangan jin dan umat-umat lainnya selain manusia, 'Jadilatl

Al Marwazi mengeluarkan riwayat serupa itu yang lebih panjang dari itu dalam

Ta'zhim Qadr Ash-Shalah (ll28Q dari jalur Abu Zur'alr, dari Abu Hurairah.

LihttMusnad Ishaq bin Rahatvaih (11332).

Kami tidak menennrkann)ra dalam referensi-referensi yang ada pada kami.
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kalian tanah'. Tatkala orang-orang kafir melihat mereka yang

telah kembali menjadi tanah, berkatalah merek4 'Alangkatr

baiknya sekiranya aku sudatr menrjadi tanah'."188

36306.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada karni dafi Suffan, tentang firman-Nya,

f,:j!{,;t-S-}y,fSfit "Dan orang trafir berkata, 'Alangkah

bailorya sekiranya aht dahulu adalah tanah'." Ia berkata,

'I(etika dikatakan kepada para binatang, 'Jadilatr kalian tanah',

orang kafir berkatq 'Alangkatr baiknya sekiranya aku sudah

menjadi lrnah'."189

Al Qurthubi dalam tafsimya (19/189), As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur
(81402), rnenyandarkannya kepada Abd bin Humai( dan Ibnu Syahin dalam
Kilab Al 'ljaib wa Al Gharaib.
Al Baghawi ,ralqn Ma'alim At-Tanzit (4tlt5).tt9
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SURAH AI{.NAAZTAAT

($i;;r1GEGi,;1 ;i.t:g t;.*f5
+vi*;iio,6*;l,;@l€t3,ri@x,1iffi

,i:A$

@ia6c;*;j@L-,r *;i.
"Derni (malail<at malail<at) yarJg mencabut (rryawa)

dmgartl<.uas, dfrn funalail<at rnalailrm) yarrs mencabut
(rryawa)denganlemah.lembut,dan(malailat:malailcat)

ydrJg tlmn dmilangit dengan cepat, dm (malaikf,t.
qtalail<at) ymg mendalwlui dmgonlencang, dmt

(malailat malaiku) yang mmgahn utuscm (&ln'lia),
(sesunggulnry a l<nnw alsn dib mgkitl<arJ) p qdf, holri llrztil<fl
tiu|an putoma menggoncangl<mt alant, tiuPan pertarna if,.t
diiringi oleh tiupankcduf,. Hoti mmw,sia pada wakat iat

sangat talut, panfungoltuvy a tttnduk .,,
(Qs. An,Naazi'aat l79lt 1.9)
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Takrivil lirman Allah: €941'f@ Gi.;l, r|ltisl$,.*$ii
ii @'^t,yi$# @ LJi tj;j@ 6 *iStcl65 rq:$€D r=''4t";-;l@?L,b;t- (bemi [malaikat-malaikatJ yans

mencabut [nyawal dengan keras, dan [malaikat-malaikatJ yang

mencabut [nyawal dengan lemah-lembut, dan [malaikat-malaikatJ
yang turun dari langit dengan cepat, dan [malaikat-malaikatJ yang

mendahului dengan kencang, dan [malaikat-malaikatJ yang

mengatur urusan fduniaJ, [sesungguhnya hamu akan dibangkitkanJ
pada hari kaika tiupan pertama ,nenggoncanghan alam, tiupan
pertama itu diiringi oleh tiupan kedua, Hati manusiapadawaletu itu
sangat takug pandangannya tunduk)

Tuhan kita Yang Maha Mulia bersumpah dengan pencabut

yang mencabut dengan keras. Para atrli tafsir berbeda pendapat

mengenai an-naazi'aal'lencabut", dan apa )rang dicabut?

Sebagian mengatakan batrwa mereka adalah malaikat png
me,ncabut nlxawa manusiq dan yang dicabut adalatr nyawa manusia.

Mereka yang berpe,ndapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

36308.Ishaq bin Israil menceritakan kepada kami, ia berkata: An-
Nadhr bin Syamuil menceritakan kepada kami, ia berkata:

Slnr'bqh mengabarkan kepada kami dari Sulaimhn, ia berkata:

Aku mendengn Abu Adh-Diuha dari Masruq, dari AbdullalU

tentang finnan-Nya, V,*Ft *Derni (malaikat-malaikat)

yang mencabut (nyawa) dengan lceras," ia berkata,

"(Maksudnya adalah) para malaikat."l s

36309. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari Al A'masn dari

reo Al Mawardi Aalan An-Nulcatwa Al 'Uym (61192), Ibnu Al Jauzi dalarmZad Al
Masir (9114\, Al Qurthubi dalam tefstunya (19/190), dan Adz-Dzahabi dalam
Siyar A'lam An-Nubala' (lll75).
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Muslim, dari Masruq, ia berkata tentang an-naazi'aat,

'Maksudnya adalatr para malaikat."l el

363l0.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yusuf bin Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada karni dari'As-Suddi, dari Abu

Shalih, dari Ibnu Abbas, tentang an-naazi'aat, ia berkata,

"Ketika mencabut nyawanya."t 92

363ll.Muharnmad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaktr, ia berkata: Parnanku

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku me,nceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4

#*)f,it "Demi (malailcat-malaikat) yang mencabut (nyawa)

dengan keras," ia berka:ta, "(Maksudnya adalatr) mencabut

nyawa."l93

363l2.Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dai Ja'far,

dari Sa'id, tentang firrran-Nya, #9Lft ia berkata,

"Dicabutnya nyawa mereka, kemudian dibenamkaru kemudian

dicampakkan ke neraka.l'l %

Ada yang mengatakan bahwa itu adalatr kematian yang

mencabut nyawa. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

363l3.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Abi Najih,

rer Ibnu Al Jauzi dalam ?nd Al Masir (6114) dan Al Qurthubi dalam taftirnya
(19/1e0).
Ibid.
Al Mawardi dalarr An-Mtlut wa Al 'Uyn (61L92), Ibnu Al Jauzi dal*mzad Al
Masir (9114), Al Qurthlbi dalam tafsimya (19/190), dan Adz-Dzhabi dalart
Siyar A'lam An-Nubala' (lll75).
Al qrrthubi dalam tafsimya (19/190).
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dari Mujatrid" tentang firman-Nya" #g"tltS ia berkat4
"(Maksudnya adalah) ke,matian.'ires

363l4.Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abdullah bin Abi
Najih, dari Mujatrid, riwayat yang sarna.1e6

36315.Ibnu Baspyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abd-urrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najrh, dari Mujahid,
riwaYat lrang sama.le

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bintang-bintang yang

mencabut dari ufuk ke ufirk.

36316.A1 Fadhl bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Qutaibah menceritakan kepada karri, ia berkata: Abu Al
Awwam menceritakan kepada kami, bahwa ia mendengar Al
Hasan berkata tentang firman-Nya, t;nl.;:lt1 ia berkata,

,'j(Maksudnfa adalah) bintang-bintang."r e8

363l7.Ibnu'Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
me,nge,nai firrran-Nya, 6i*;li; ia berkata, "(Maksudnya

tn
l9E

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (9114), Al Qurthubi dalam tafsinrya
(19/190), Al Hakim Aala,r, Al Mustodrak Ql5l3) dari jalur W-qq dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujahi( dari Ibmr Abbas, ia berkata, "Shahih meourut syarat
Al Bul$ari dan Muslim, nrinun keduaqra tidak rnengeluarkannya. Telah
dis€pakati oleh Adz-Dzahabi."
Ibnu Al Jauzi dalam fud Al Masir (9114), Al Qurthubi dalam tafsirnya
(19/190), dan Al llakim Aqrelln Al Mustadrak (21513) dari jafuu Warqa, dari
Ibmr Abi Najrlq dari Mujahi4 dari Ibnu Abbas, ia berkata, "shahih rnenunrt
syarat Al Bulfiari dan Muslim, narnun keduanya tidak mengeluarkannya. Telah
discpakati oleh Adz-Dzahabi. "
Op. Clt.
Mujahid dalam tafsirrya (hal. 701) dari jalur Qatadah, dari Al Hasan, Al
Bagbawi delatm' l,{a'alin At-Tanzil (4141),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(91 l4), dan Al Qurth$i dalam taftirnya ( I 9/190).
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adalah) bintang-bintan g ! ""
Ada yang mengatakan bahwa itu adalah pemanah yang

mencabut anak panatr. Riwayat yang sesuai dengan makna ini adalatr:

36318. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami-dari Washil bin As-Sa'ib, dari
Athq tentang firman-Nya, d;',*ili; ia berkat4 "(Maksudnya
adalah) pemanah."2oo

Ada yang mengatakan batrwa itu adalah nyawa ketika dicabut.
Riwayat yang sesuai dengan malora ini adalah:

363l9.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari As-Suddi, tentang
firman-Nya, (;n,:.irg ia berkata, "(Maksudnya adalah)
nyawa, ketika meregang di dalam dada."201

Menurut saya, yang benar dalam hal ini adalah, Allah Ta'ala
bersumpah dengan pencabut yang mencabut dengan keras, tanpa

mengkhususkan suatu pencabut dengan mengesampiogkan pencabut

lainnya. Berarti itu adalah setiap pencabut yang mencabut dengan

keras, sehingga sumpah-Nya ini bisa mencakup malaikat, kernatian,
bintang, busur, dan lainnya. Maknanya yaitu, demi yang mencabut
dengan cabutan keras, sebagaimana dalamnya pencabut pada busur.

Firman-Nya, (ui^,rl ;35 "Dan (malaikat-malailcat) yang
mencabut (nyawa) dengan leuah-lembut."

Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai ini dan apa yang

dicabutrya

Abdurrazzaq dalam tafsimya (31387\, Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(9114), dan Al Qurthubi dalamtafsinrya (19/190).
Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (41441) dan Al Qurthubi dalam tafsinrya
(rellel).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (L013397\, Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (41441), dan Al Quthubi dalam bfsirnya (19/190).
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Sebagian mengatakan bahwa itu adalah malaikat yang

mencabut nlxawa orang-orang beriman hingga mewafatkanny4
sebagaimana dilepaskannya tali kekang dari unta ketika ditanggalkan
darinya. Riwayat yang sesuai dengan malcna ini adalah:

3632}.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya dari Ibnu Abbas, tentang fir:nan-Nya,
./ot a ..,
UeiS i'L;':l[ "Dan (malaikat-malaikat) yang mencabut
(nyawa) dengan lemah-lembut," ia berkat4 "(Maksudnya
adalah) malaikat.''02

Al Farra berkata, 'Berita yang aku dengar dari orang-orang

Arab, mereka mengatakan :-'u^Jlrdan itu seolatr-olatr melepaskan tali
kekang. Rabathaha: nasyathaha'me,lrgikatrya', ar-raabith: an-
naasyith'pengikat'."

Lebih jauh ia berkata, "Jika Anda telah mengikatkan tali pada

kaki unta, maka 'rL;;t'rd&s'Anda telah mengikatrya', "" i^U i::f3 'dan
Anda adalah pengikat'. Jika Anda mele,paskannya (membuka
ikatannya) maka tta;f 'Anaa telah menanggalkannya'."203

Ada yang mengatakan bahwa (Li.;Lliaij maksudnya adalatr

kernatian yang mencabut nyawa manusia. Mereka yang berpendapat
demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

3632l.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Sufinan, dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujatrid, tentang firman-Nya, (5.6.;:t ,",,15 ia berkata,
"(Maksudnya adalah) kematian."2s

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'UW (61193) dan Al Qruthubi dalam
tafsirnya (19/191).
Al Farra dalamMa'ani Al Qur'an Ql230}LtuztTafsir Al Qurthubi (l9lt9l).
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'Wn (61193) dan Al Qurthubi dalam
tafsirnya (l9ll92\.
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36322.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
me,nceritakan kWada kami, ia berkata: SuSan me,lrceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi NajtlU dari Mujahid, riwayat png
sarrra.2o5

36323.Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya
me,lrceritaltan kepada kami, ia berkafa: Suffan me,lrceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi NajrlU dari Mujahid, riwayat png
sr-a26

36324.Ibnu Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Yusuf bin Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syr'bah menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Abu
Shalih, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Np, G.;J.litl$ ia
bertata,'I(etika mencabut nyawan5ra''o7

36325.Abu Kuraib menceritakan kqada, kami, ia berkafa: Waki
me,nceritakan kepada kami dari Suqnan, dari As-Suddi, tentang

firman-Nya, 6,i.;:, l:'^5 ia bertata'?encabutannyt adalatr

ketika dicabut dari ke{ra kali.''o8

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bintang-bintang yang

mencabut dari ufuk ke ufirk. Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini
adalatr:

36326.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari QatadalU
tentang firman-Nya, Gi.;iul?.t6 ia bertata, "(Maksudnya
adalah) bintang-bintang.' tr

Ibid.
Al Maxrardi dalarn An-Nulut wa Al 'Uytn (61193) dan AI Qur6ubi dalam
taftirrya (l9ll92).
Ibmr Al Jauzi dzlan /ad Al Masir (9115)-
Ibnu Abi Hatim dalam taBirqra (lOR397) dan Al aureubi dalam tafsimya
(tene2).
Abdurrazzaq dalan taftirnya (3887) rbn [l aurfu$i dalam tafsirqra
(t9ne2).
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36327. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kalni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, (6.;l ll'lii
ia berkata, "Itu adalah bintang-bintang."210

Ada yang mengatakan bahwa itu addah tali penjerat. Riwayat
yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

36328.Abu Kruaib me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Washil bin As-Sa'ib, dari
Atha, tentang firman-Nya, 6^3.;L115 ia berkata,

"(Maksudnya adalah) tali penjeiat."2 I I

Menurut saya, pendapat yang benar mengenai ini adalah, Allatl
Yang Matra Terpuji bersumpah dengan pencabut yang mencabut

dengan lernatr lembut, yaitu yang menarik dari suatu tempat ke tempat

lain sehingga yang dicabut itu berpindah ke tempat tersebut. Di sini
Allah tidak mengktrususkan sesuatu dengan mengesampingkan yang

lain, sehingga mencakup semua pencabut, bisa saja malaikat yang

mencEbut dari satu satu te,lnpat ke tempat lainnya, bisa juga kematian,
dan bisa juga bintang-bintang, tali-tali penjerat, bahkan banteng liar,
seperti perkataan Ath-Thirimmatr berikut ini :

L\:r )+t;t olrLf * y# tr*',y,Ft ?b)^'J^:)

"Apalrah sehttu berhtda aort *n o yong alat tetoh *"ogodakan
perjanjian dengannya tidak dapat tercerai-berai oleh para pencabut

lcarena tahtt.'Zr2

Al Mawardi ddam An-Nulcat wa Al 'Uyun (6/193), Al Qurthubi dalam
tafsirnya (19/192), dan As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (8/405),
menyandarkannya kepada Abd bin Humaid.
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'Uyun (6/193), Al Qurthubi dalam
tafsirnya (19/192), dan As-Suyuthi dzlam Ad-Dun AI Mantsur (8/405),
menyandarkannya kepada Abd bin Hurnaid serta lbnu Al Mundzir.
Bait syair ini dari Bahr Ath-Thawil dalam Diwan Ath-Thirimmah yang
menceritakan tentang perburuan dan kebanggaan Lihat Ad-Drwaz (hal. 180).
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Maksud an-nawaasyith di sini adalah banteng-banteng liar,
karena banteng-banteng itu bennigrasi dari suatu wilayatr ke wilayah
lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Ru'bahbin Al {ijaj berikut ini:

c . 3l'; jrt rL ,y {A::e

' "fa digiring oleh setiap penebar tali penjerat."2r3

Kedukaan juga bisa me,lrcabut orang yang dilandany4
sebagaimana dikatakan oleh Himyan bin Quhafah berikut ini:

\4,trfrh(rp €;lr3lr# WAt L.;J €;'Ai
" Kedulwanlat kini telah mencabuti kes emangatan

yang dulu berkobar padaht, sedikit demi sedihit secara perlahan."Zr4

Jadi, setiap pencabut tercakup png disumpahkan itu, kecuali
ada hujjah yang menghanrskan pernasrahannya, yaitu yang
menyatakan bahwa makna sunrpah itu adalatr demikian, yakni
sebagian (atau salah satunya) dan tid^k termasuk yang lain.

Firman-Nya, tli' ;lf-;,rg "Dan (malaikat-malailwt) yang
turun dai langit dengan cepat," adalah, dan demi yang
turun dengan cepat.

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang as-saabihaat yatg
Allah Ta'ala bersumpah dengannya.

Sebagian mengatakan bahrra itu adalah kematian yang turun
kepada jiwa manusia. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat

Al Khalil bin Ahrnad dalanAl 'Ain (4164),1 'rFa dinisbatkan, dan di dalamya
dicanturnkan: git3t,
Al Khathabi dzlarnGharib Al fladits QISM), di dalamnya disgfuutkan; trl.".
Ibnu Manzhur di dalamZrsaa Al 'Arab (entri: a,l).
Ibnu Manzhtn dalam Lisan Al 'Arab (entri: t:r), Al Khathabi dalam Ghaib Al
fladi* (2/504),Ibnu Al la11si delernr. tud Al Masir (9/L6), dan Al eurthubi
dalam tafsirnya (19 I 192).
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ini adalah:

36329.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
me,nceritakan kepada kami dari Sufyaq dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujatri4 tentang firman-I.Iy4 q q|Ag ia berkatq
"(Maksudnya adalah) ke,matian. Demikian yang aku dapati di
dalam kitabku.''I5

36330.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada lrami, ia berkata: Sufyan me,lrceritakan

kepada kami dari Abddlah bin Abi Najrlu dari Mujahi4
tentang firman-Nya, Ql#V ia bertata, "(Makzudnya
adalah) malaikat." De,mikian )ang aku d4at di dalam

Htahku.2l6

Jika riwayat yang kami sebutkan dari Ibnu Humaid itu shahih,
maka me,nunrt Mujahi4 tunmqra mataikat dei tmgit adalah

sabaafoah, sebag^imana kuda yang gagah disebut saabifuapabila.dapat

b€rlari keircang.

eO. y.og mengatakan bahwa itu adatah bintang-binUng png
bereda pada oftitnya. Riwayat-riwayat ymg sesuai de,ngan pendapat

ini adalah:

3633l.Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia bertata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nlra g,rqi3
ia berkata,'Maksudqra adalah bintang-bintmg.'' l7

Al I\,faumdi dal",r, An-Nukat w Al 'UW (61193) datr Ibmr 61 lsuzi drlam
Zad Al Mosir (9116).
Al Bagbawi datern Ma'alim At-ToEil (414/;2),Ibmr Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (gllq, dan As-suyuthi delern Ad-Darr Al Mo$w (8/405),
ml/mdailtannf kepada Abd bin llrmi{Ibmr Al Mrmdzir, s€rta Abu Asy-
$ref,dL
As-Srrydhi dalamAd-Dun Al Marrt$r(8fi0l5), kepadaAM
binHu'thid-
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Ulttot (61L93, dm Ibru Al Jauzi dalam

2t5
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36332.Ibnu Abdil A'la m€nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsar menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
riwayat yang sama.2l8

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bahtera-bahtera.
Riwayat yan! sesuai dengan pendapat ini adalatr:

36333.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Washil bin As-Sa'ib, dari
Atha, tentang firman-Nya, 4 .;d *rt ia berkata,
"(Maksundya adalah) bahtera-batrtera."2le

Menurut say4 pendapat png benar me,ngenai hal ini adatalL
Allah Ta'ala bersumpah dengan as-saabifuaat sablaan dari para
makhluk-Nya tanpa me,ngkhususkan sebagiannya dengan
mengesampingkan yang lain. Ini berarti maksudnya adalah setiap
saabih, sebagaimana kami papartan pada pembahasan an-naazi' aat.

Firman-Ny4 *+ifAi "Dan (malaikat-malaik4t) yang
mendahului dengan lencang." Para ahli tafsir berbeda pendapat
mengenai ini.

Sebagian mengatakan bahwa itu adalah malaikat. Riwayat-
riwayat yang sesuai dengan pe,ndapat ini adalah:

36334.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Sufixan, dari Abdullah bin Abi
Najih, dari Mujahid" tentang firman-Nya, C|g$fr ,,Dan

(malaikot-malailwt) yang'mendahului dengan kencang,,, ia
berkata, "(Maksudnya adalah) m alaikat-m alaik at.'a2o

7ad Al Masir (9116).
Al Mawardi dalamAn-Nukaiwa Al 'Uytn (61193)
Al Mawardi dalaq An-Nulut wa Al 'Uyur (61193) dan Ibnu { Jalsi dalam
tudAlMasir(9nq.
Ibnu Al ;asi dalam zod Al Masir (9117) dan Al Arrth$i dalam tafsirnya
(etre3).

2lr
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36335.[ri diceritakan juga kepada kami oleh Abu Kuraib, ia berkata:

Waki menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman-Ny4 t"ri{'tt
berkat4 "(Maksudnya adalah) kematian."22 I

Ada yang mengatakan batrwa .itu merupakan kuda yang

mendatrului. Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

36336.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Washil bin As-Sa'ib, dari

Atha, tentang firman-Nya, t r!4f ia berkatq

"(Maksudnya adalatr) kdM."222 ':

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bintang-bintang yang

saling mendahului dalam peredarannya. Riwayat-riwayat yang sesuai

dengan pendapat ini adalatr:

36337.Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Ya d

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadab, tentang firman-Nya, (: :j:fr, ia

tiErkata, "Maksudnya adalatl bintang-bint ang."223

36338.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
riwayat yang sama.22o

Menurut kami, pendapat mengenai ini sama seperti mengenai

kalimat-kalimat yang lalu.

' Finnan-Nya, 01"918 "Dan (malaikat-mataitut) ya.ng

Al Mawardi ddamAn-Nulutwa Al 'Uyn (61193), Ibnu Al Jauzi dalanZad Al
Masir (9117), dan Al Q,urthubi dalamtafsimya (9/193).
Al Mawardi dalarr. An-Nulcat wa Al 'Uyun (61194) dan As-Suyrthi d^lam A:.d-

Durr Al Mantsur (8/405), menyandarkannya kepada Abd bin Hunraid seria

Ibnu Al Mundzir.
Al Mawardi dzlanAn-Nulcat wa Al 'Uyn (61193), Ibnu Al Jauzi dzlamTnd Al
Masir (9117), dan Al Qurthubi dalamtafsirnya (9/193).
Ibid.
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,nen g atur urus an (dun i a)," maksudn),a adalalL dan malaikat-malaikat
yang me,ngatur apa yang diperintahkan oleh Allah."

Dernikian juga menunrt para ahli taftir. Riwayat-riwayat yang

sesuai dengan pendapat ini adalah:

36339. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid,
menceritakan kepada kirmi, ia bertata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadalu te,ntang firman-Nya, {J*j?jE
"Dan (tnalaikat-malaikat) yang mengatur untsan (dunia)," ia
berkat4'Maksudnya adalah malaikat-malaikat."r

36340.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsarr menceritakan kepada kmi dfri Ma'ma, dari Qatadah,
riwayat yang sama.226

Firman-Ny4 L:Siq;;- "(Senotguhnya kamu akan
dibangkitlcan) pada hari ketika tfupan pertama mengoncangkan
alan;'Allah Ta'ala berfirman, 3VS3:11,*. jij "pada hari kmialan." Allah Ta'ala berfirman, }l(Jji;r,3$ti,iilt,*. j ii "Pada hari bumi
dan gunung-gunung ." (Qs. Al Muzammil [73]: la)
Pada tiupan i(?fr, *n ry-, pertama itu diiringi oleh
tiupan kedua, " yang menggoncangkan )rang pertama unhrk
pembangkitan Hari Kiamat.

Riwayat-riw ayat yarrg sesuai dengan itu adalah:

3634l.Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dri Ibnu Abbas, tentang
firman-Nya L,}i,kji|- "(Sesurggtrtnya kamu akan
dibangkitkan) , pada hari kctika tiupan pertama
menggoncangkan alam," ia berkata, "(Maksudnya adalah) an-
naJHtah al ula'tiupan petrtama'." Te,lrtang firman-Nya lffi

225
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As-Suyrthi dalamAd-Durr Al Mo$w (A4O5), renyandadomya kepada Abd
binHumaid.
Abdurrazzaq dalam tafsirrya (41387).
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'ir$i "Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua," ra

berkata, " An -n afkha h ats - ts aniy ai' tiupan k,".cttta' ."227

36342.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnya dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4
2ir$ir5@LjStg;;i- "(sesungguhnya tamu atran

dibangkitkan) pada hari l@tika tiupan pertama

menggoncangkan alann, tiupan pertama itu diiringi oleh tiapan

lre dila," ia berkat4'Yang allhir mengiri-ngl yang p ertama.'L. $
artinya trupan pertam4 sedangkan i:rli artinya tiupan

akhir."228

36343.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata Ibnu Aliyah

menceritakan kepada kami dari Abu Raja, dari Al Hasaru

tentangfi rman-N1a,ir$itfi @'+9ici;i"(Sesungsuhnya
lcamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama

menggorrcangkan alarn, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan

kedla," ia berkata 'Itu adalah dua tiupan, yang pertama

mernatikan yang hidup, sedanglan yang kedua me,lrghidupkan

yang mati." '
Al Hasan lalu mernbacakan e)rt, A;;6;t tAi A i.i:
i,:;ii.ic il'sp sA *'iV:Nr ie o J;r$ c is -- ifrl
"Dan dtttuptan sanglcalali,'malu matilah siapa yang di langit

dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian

ditiup sangkalcala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka

berdiri menunggu (pufisannnya masing'masing).* (Qs. Az-

Zt;rrrurr [39]:68)22e

Al Qurthubi dalam taftirq,a (19/195).
Ibid.
Al Qurthubi,l"lam taftirny:r (19/195).
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363M.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

kepada k"r-"i drri Qatadah, teirtang firman-Ny4 L:5i,ry;l-
'irliffi@ "(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada

hari ketika tiupan pertama menggoncanglcan alam, tiupan

pertama itu diiringi oleh tiupan l(cdua," ia berkata,

'Maksudnya adalah dua teriakm (zuara mengguntur), yang

pertama mematikan segala sesuatu de,ngan izin Allah, dan yang

satunya lagr menghidupkan segala sesuatu dengan izrn
Allah.230 SesunggutrnyaNabiyrllah SAW pemah bersab*. 

, ^..O-l'tll t^.6+

'Antara keduanya adalah empat puluh'.

Para sahabat beliau lalu berkata, 'D€mi Allalt serroga tidak
menambahi kami lebih dari ihi'.

Diceritakan juga kepada kami bahwa Nabiyultah SAW
bersabda,

t'r*i',# & ,ir;it ditr- ,w',Fr!i alr, d'e;l
,46t'^;.;flt'd'; ,rqt'e,g o6t i3l '4i, ,!f6-t

.o'tXiep 
'1,;

'Pada lreempat pulut.r itu dibangkitkanlah suatu hujan yang

disebut lrehidupan, sehinga kmi membaik dan kcgirangan,

dan jasad-jasad manusia tumbtrt bagai tumbuhan sa)ruran.

Kemudian ditiuplah tiupan kcdua, maka sda-merta merelca

berdiri menanti (ptttttsan)' .'ilr

LihatTafsir Al Baghawi(41442) danAl Qrtubi dalamtafsinrya (19/195).
As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mansur QDss),rcryandarkanrya kcpada Abd
bin Humaid dan Ibnu Jarir. Ini telah dike, rkdm dalam p€nafsiran surah Az-
Zrlmllrayat69.
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36345. Abu Ktuaib menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi me,nceritakan

ke,pada kami dari Isma'il bin Rafi' Al Madani, danYazid bin

t*bi Ziyad, dari seorang laki-laki, dari Muharnmad bin Ka'ab

Al Qurazhi, daf,i seorang laki-laki Anshar, dari Abu Hurairah,

ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda tentang ash-shuur. AKa

latu berkata, 'Watrai Rasulullah, QL itlu ash-shuzr?' Beliau

menjawab, 'TanduV. Aku bertanya lagi, 'Bagaimana itu?'

Beliau bersabdq

l,

ttvl
Y"'t\r: *
AA"

*ar, ,Lir* jtEi:ytkit r * Ci=Y o';
,. a .. t a . I i z t

i.6r :,Lit * j r\i : y6i Lx *.'C W Li
. t a t. O ,.

,lr*
r ro,.
.3rr

.t6,

t"*)
'j:1 {

.r$ir -^;*'a1ltj,6iL]lrn,,,t'
l-/.-

?nt' H,4,rS uQ e!#.'a-#J g{st b-t:j \ : J F
i";rt C,ej,*, q$t ?3*i'sit,tt? L'5!', j q,-rr

. 4+s xi.3$@'.1,$f Gr @'eJ;' q;i.)' h'

'Tanduk (yang uhtrannya) sangat besar, yang ditiup sebanyak

tiga trali. Tiupan Pertama adalah tiupan kejutan, tiupan kedua

adala tiupan kematian, dan tiupan ketiga adalah tiupan

pembangkitan. Terkeiutlah semua penghuni langit dan bumi

lrecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah

memerintahlrnn sehingga lama dan memanianglannya, namun

berhenti. Itulah yang dimaksud dengan "tidaHah yang mereka

tunggu melainkan hanya satu teriaknn saja yang tidak ada

bagtnya saat berselang". (Qs. Shaad [38]: L5) Allah lalu

meluluhlantahkan gunung-gunung sehingga meniadi

fatamorgana, dan bumi pun bergoncang hebat bersama para

penghuninya. Itulah yang difirmankan Allah, "(Sesungguhnya

,bttfr
lli# ?nr )l:;,?ri ;rz cr'Yt,c;b!,
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kmu akan dibangkitkan) pada hari kctika tiupan pefiama
menggonaangkan alam, tiupan pertama itu diimngi oleh tiupan
kcdua. Hati marutsia padawaHa itu sangat tahtt."232

36346.Abu Ktraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Abdullatr bin
Muhammad bin Uqail, dari Ath-Thufail 'bin lJbay, dari
ayahnp, ia bertata: Rasulullah SAW menrbaca uy"t, ,3*J;i-
'i9iliffi{qy*Ljli "Pada hari kctit@ tiupan pertama

menggoncangkan alam, tiupan pwtama itu diimngi oleh tiupan
kdua."

Beliau lalubersabda,

43f,.,.'ersti6. ,:irt'1t W'i'-tlt ?;C
*Thprun pdama datang, lalu disusul oleh tiapan kedua, dan

kematian pun datang menimpa semut yang ada di
fubrntya.'83

36347.Diceritakan kepadaku oleh Al Husain, ia berkata: Aku
meirde,ngar Abu Mu'adz bertata: ubaid menceritakan kepada

kmi, ia bertata: Aku mende,ngar Adh-Dhatrhak berkata

tentmg firman-Nya, ''eiJLfr;t- "Pada hari ketika tiupan
putama mengoncangkan alun," batrwa (maksudnya adalah)

an-nalkhah al ula 'tirpan pertama''. 'irtti($ "Tiupan
pertona itu diiringi bleh tiltput lcduo," (maksudnya adalah)

tirrymlaimyaa .

Ibmr R havaih juga rengchrrlm ri*ayat senrya dalnm rrrusnndnya (1/85).
Ahmd mengehrulmriuayat dengan lafezlr ini dalamnnrnadn)ra (51136).
At-Tirmidzi pada p€mbahasan tentang sifrt lriamat (2457) dcngan redaksi yang
lebih panjang dari ini, ia b€rLati, Tladits hosan shahih.' Di dalarmya tidak
discbutkan bahwa beliau rcdaca ayat tcrsebut sebelum disebutkannya hadits
int
As.Srymi delam Ad-Durr Al Mo*ur (8/406) dari Ibnu Abbas,
lmpdarkaqra keFda Ibru Al Mmdzir:

a2
B'
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Ada juga yang berkata tenteng hal itu dalam riwayat berikut

ini:

36348.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim memceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karri, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami, semuanJa.dari Ibnu Abi

Najrh, dari Mujahid, tentang firman-Nyq 'eTt;ii- *Pada

hari ketitra tiupan pertamq menggoncanglwn alann," iaberkata,

'Menggoncangkan bumi dan gunung-gunung, yaitu gempa

6*oi.,23s

Firman-Nya, 'ir}i "Tiupan kedua," maksudnya adalah firman-

Nyq iiil i(Aitiy*,lpabila langit terbelah." (Qs. Al krsyrqaaq [8a]: 1)

';;.tK{ai "Lalu dibenturlean keduanya sekali bentur." (Qs. Al
Haaqqatr [69]: la)

Ada png mengatakan bahwa itu adalah me'lrggoncangkan

bumi, sedangkan 'ir$i artinya kiamat. Riwayat yang sesuai dengan

pendapat ini adalatr:

3634g.Yunus menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada.karni, ia berkata: Ibnu ZaJld berkata

tentang firman-Ny4 $Sifiii 
*Pada hari tretika tiupan

pertama menggoncangkan alarn," batrwa (maksudnya 4"1"1'
menggocangkan) bumi." Tentang firman-Nya" 2ir$\q;

"Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua," ia berkata,

"(Maksudnya adalatr) kiamat. "236

Para pakar bahasa Arab be6eda pardapat menge,nai / letak

Al Mawardi dzlarn An-Nukat wa Al 'uyun (61195\, As-Suyrthi dalamAd-Durr

Al Mantsur, menyandarkannya kepada Abd bin Humaid, serta Al Baihaqi

dabmAl Ba'ts.
Al Qurthubi dalam tafsirnya ( 19/195).
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peninpal redaksi: 67,*fV *Demi (malaikat-malaikat) yang
mencabut (nyawa) dengan kqas."

Sebagian ahli nahwu Bashah berkata" 'Firman-Nya, 61*:llt;
'Demi (malaikat-malaikat) y(mg menubut (nymta) dengan keras',
maksudnya adalah sumpab, wallahu a'lam,terhadap a1at, i;jJ+i|oL
{${'sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran
bagi orang yang tahtt (kepada Tulumya) '. (afrat 26). Bisa juga Anda
tetapkan pada aya\ ''*ilt,3*;ii- '(Sesungguhnya knmu akan
dibangkitkan) pqda han kefika ttupn pertama menggoncangkan
alam.'(ayat O ''r:,-S*i-3.fi'ruott marutsia pada walau itu sangat
tah.t'. (af,at 8). Yaitu iebagai-ar,, dikatakan dan dikehendaki Allatl
unhrk terjadi pada se,mua ini d"n pada semua hal.

Sebagian atrli nahwu Kufah b€*ata, "Jawabul qasam
(Ir€nimpd sumpah) pnda antaazi'aat adalah apa )ang dilewatkan
karena pende,ngamya telah mengetahui dari malnran)ra. Seakan-akan

bila ditampakkan, itu addah, '$rmgguh, kamu "kan dibangkitkan dan
b€oar-b€Nrtr akan dihisab'."

- I6ih jauh ia b€rkat4 'IIal ini ditunjukkan oleh ayat, Kf;'S
t6L, 'Apafuh (akm dibangkitkan juga) apabila kami telah
menjadi tulang-belulang yang lunctn-bnat? (ayat ll). Tidal&ah
Anda lihat bahwa ini bag ikan p€ildmpal kalimat, '"$$'B"ror-benar

kamu akan dibangkitkan'. (Qs. At-Tagfoaabun [64]: 7) ketika
AkataUn, '-,j*rfKfr, 'Apok"h (akm dibangkitknn juga) apabila
kami tetah menjadi atlang-belulang yang lunctr-lumat?' [sehingga
aku tumbuh ke,mbali].'n7

Dai kalangen mereka (ahli nahwu Kufah) juga mengatakan
selrpa ini, hanya saja ia berkat4 "Tidak boleh me,mbuang hunrf /arz
pada kalimat penimpal sump&, karcna bila dibuang maka tidak akan

B7 Kafimat yang terdapat di dalm - {da lommg cilnr t I tidak terdapat dalam
lrurlrr-skriJtryq dan tn; rrsrctaplam5n {ai naclrah fuia
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diketahui posisinya. Demikian ini karetp ia mengiringi perkataan."Bs

Menurut kami, pendryat yang benar menge'nai ini adalalL

penimpal sumpah pada bagian ini menrpakan redaksi yang tidak perlu

diungkapkan, karena sudah t€rsirat ole,h kandungan redaksiny4 oleh

karena itu tidak disebutkan

Firman-Nya, ''^-SOri-!2$ *uoti marutsia pada wabu iu
sangat tahtt," maksudnya adalalL hati setiap rnakhlgk-Nya pada hari

itu sangat takut karena dahsptnya hunr-bara )ang terjadi." Riwa5rat-

riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

36350. Ali menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dai Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, '*,V#i-ir.iii *ttoti marutsia pada waHu in
sangat tahtt," ia berkata, "(Maksudnya adalatl) ffiaa'ifoh

(takut)."23e

36351.lv1uhammad bin sa'ad menceritakan kepadakq ia bertata:

Afhlu menceritakan ke,padaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia bertata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dai Ibnu Abbas, tentang ayat,'i7-$ ia

berkata, *Maksudnya adalah khaa'ifah't'kut'."24

36352.Ibnu Abdil A'la me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur me,nceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadalo,

tentang nrman-Nya 
til,f 

ia berkata, "(Maksudnya adalah)

lihaa' ifah'takut'.'i4l

36353. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

Lihzt Tafs ir Al Qurthubi ( I 9/194- 195).

As-Suyrtlri a^t^ ,na-O*r' Al Mantsur (8/406), meqandarkann-f kepada

Ibnu iarir, Ibnu Al M,ndzir, dan Ib,o11 Abu Hatim Narmm kami tidak

menemrkaonya pada riwayat Ihu Abi Ilatim di baglan ini.
Ibid.
Abdurrazzaq dalam ta8iqra (3887\.

238
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me,nceritakan kepada kami, ia bertata: Sa'id me,lrceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, ''a,UXil. fi*Hati manusia pada waHa itu sangat tahtt," ia berkata
"(Maksudnya adalah) lrtaa'ifoh 'takut', yaitu takut karena
melihat apa yang disaksikan pada hari i61t 242

36354.Yunus *sncerilekan kepadakra ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepadq kami, ia berkata: Ibnu 7-aid, bel/rata
te,ntang firman-Nya, Zqr*;ir3. $ *natt manusia pada wafuu
itu sangat talai," ia berkat4 "(Maksudnya adalah) al khaa'ifah
(takut)." 243

Firman-Nya, '-l*.GfA "pandangannya tunduh"
maksudnya adalall pandangan omng-orang yang me,ngalami itu
menunduk karena diliputi oleh kesedihan dan kedrftaan akibat
ketakutan yang melanda mereka lantaran dahsyatrya hunr-hara png
t€dadi pada waktu itu. Sebagaimma riwayat-riwayat berikut ini:

36355. Yunus meirceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnri' Wahb
me,ngabartan kepada kanri, ia berkata: Ibnu 7*rid. bolllnta
tentAng firman-Np, |r4,Kr4 "Pandangawtya tundt*," ia
berkata, 'Me,nunduk kar€na kehinaan yang menimp*;il{4

36356.Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari QatadalU teirtang firman-Nyra, 'z4.CriA|
"Pandangannya tunduk," ia berkata, "(Maksudnya adalah)

' dzaliilah (menunduk).''45

3l'}

u2 Ltut Ad-Dun Al Man&rklrryAs-Suyrfhi (S/4M407).
?" Lth^t Tafiir Al Qurttubi(19/lbQ.24 Lfuzlt?ad AtMasrkarya lbnuAl Jauzi (9/18).us Al Mawardi delznn ln-yyPal wa Al 'Ulttot (6ltg1),Ibnu Al lutgi dqten Zad Al

Masir (gllq, dan As-Suyuthi datzrn Ad-Dun Al Manaur (81407'),
mryrandartamya kQada Abd bin Hr'r'ruid serta Ibru Al Mudzir.

@I
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alrijtt@

@ +rr! rl'i9 @ i Liz:;,a fF @ LL2'"S fL

" (U arrg. or dng lrafir) b qk aa" NdW sesunggulmy a kryi
birrar-b"nmdilrrarnbdtil<fr rJlnpodol<ehiduponyor\gsetrnila?'

Apdl<ah (dt<nrl dibonlgkidlrrrt iusa) apabilal<ani telah

nrenjadifiilang.belulansyarJghanilrlu,mm?Mqela
berl<ata, 

,Kal6at-de71ikifin, itu ddalah ilf,ty pengertahan

y dng merugit@n'. seslngguhnyc p en getrt alian itrt haffy alah- 
f,*s*ia1ol,,li f"rpan sia, n ah dutgan-sett*'rtwtttr

mqel<a hidup lcefiali di penruil<aart butrri 
"'(Qt. An'Naazi' aat 17972 10'14)

Talrwil Iirman Allah: 64g f' tr@ iilii g'ri'r-'? 6 tl|-
*g\i$b@"LiiabG$U{-!:Zf (;w,Jc@i}(rorang-
iio"i' *aii berpata, uApakah sesungguhnya kami benar'benar

dikembalikan kepada kehidapan y0ng semula?" Apalcah [akan

dibangkitkan iugal apo.bila *0rrri tclah meniadi tulang'belulang

yang hancur lumat? Mereha be*ato, oKalau demikian, itu adalah

suatu pengembalian yang merugikan"' Sesungguhnya

pengembalian itu hanyolah dengan satu kali tiupan saia, maka

dengan serta-merta mereka hidup kemboli di permukaan buml')

Maksudnya adalatr orang-orang yang mendustakan adanya

pembangkitan kembali dari kalangan musyrik Qt[aisy, ketika

dikatakan kepada mereka, "sesungguhnya kalian akan dibangkitkan

kembali setelah mati." Mereka berkata *Apakafu kami benar-benar

akan dikembalikan kepada kehidupan semula seperti sebelum

kernatiarU sehingga kami ke,mbali hidup s€perti sebelum kebinasaan

dan kematian kami?" kd berasal dari rmgkapan raia'a fulaan''alaa

#AK 6'S@ r;9 o'o;';'7 6 tjfr
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fuaafiratih "fulan ke,rnbali kepada keadaan se,mula'', yaitu apabila ia
kembali ke korrdisi semula. Contoh kalimatrya adalah ucapan penyair

berikut ini:

,*i*'u
*Apakah kembali pada kandisi botak dan bertban?

Kami berlindung lrepado Allah dai kebodohan dan kecerobohan."246

Pendapat kami dalam hal ini se,nada de,ngan pendapat para atrli

tafsir. Riwayat-riwayat )rang sesuai de,ngan ini adalah:

36357. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, te'lrtang

firman-Ny4 {;9 ia berkata, "(Maksudnya adalatr)

kehidupan."2aT

36358. Muhammd bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku: Parnanku me,lrceritakan

kepadaku, ia berkata: Ayabku me,nceritakan kepadaku dari

ayahnp, dari Ibnu Abbas, te,ntang firman-Nyr4 O';t;t;'7)(31'i;9 *Apakah sesungguhnya kami benar-benar ditrembatikan

kepada kehidupan yang semula?" ia berkat4 "Apakah

sesungguhnya kami benar-benar dikernbalikan kepada

kehidupan setelah ke,matian dan dibangkitkan kembali di

Bait syair ini dicanturnkan oleh Al Kbathabi dalam Gharib Al Hadi* (11473),

Ibnu Mandzur dalam'Lisan Al 'Arab (entri: ;-;, 21942), ia berkata: Ibnu Al
A'rabi bersenandung ...." Lalu disebutkan ini.
Ibnu Al J4si rtrlam 7ad Al Masir (9/19) dan Al qrrthubi dalam tafsirnya (ll
Jami' li Afulam Al Qur'an (l9Al97).
Mereka semua mencantumkan dengan redaksi: 2o5 y:" 'tebodohan don aib".
Al Mawardi dalamAn-Nulat wa Al '(fun $ngq,Ibnu llajar dalzm Fath Al
Bari (81691), dan As-Suyuthi delarn Ad-Durr Al Mat*ur (8/405406),
meiryrandarkamya kepada Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, serta Ibnu Abu Hatinl

.i,r iu # fi;L* 'bi;ef
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tempat karni ini?"24E

3635g.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karri, ia berkata: Sa'id menceritakan

. kepada kami dari QatadalL tentang ayat, 71(l O'o;rti!C,
"Apalrah sesungguhnya kami' benar-benar dikembalikan

lrepada kehidupan yang semula?" la berkata, 'Maksudnya

adalah, apakah akau dibangl.rtkan kembali sebagai ciptaan

bartt?"249

36360.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur'menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang firman-Nyra, {;9 O ia berkata, "Dikembalikan

sebagai ciptaan baru."250

3636l.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepqda kami dari Abu Ma'syar, dari Muhammad

bin Qais atau Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi, tentang

firman-Ny4 f;9 O';tir;/(1J "Apakah sesungguhnya kami
'benar-benar dilcembalikan kepada lcehidupan yang semula?" ia

berkata, "(Maksudnlra adalah) al hayaahftehidupan).-251

36362.Ibnu Humaid menceritakan ktprdu kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dad Su8'an, dari As-Suddi, tentang

firman-Nya, *il6 
4';tit;'TCJ "Apatrah sesungguhnya knmi

benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula?" ia

berkata, "(Maksudnya adalah) al fuayaah (kehidupan).''s2

Ada yang mengatakm bahwa i;$maksudnya adalah al ardh

Al Mawardi dala,r, An-Nulca wa Al' Lpun (6/ I 95).
Al Mawardi dabmAn-Ntdcat wa Al 'Uy,m (6/195) dan As-Suyuthi dalan Ad,-

Durr Al Mantsur ($t4fil), meqandarkamya kepada Abd bin Htrmaid serta

IbnuAlMrmdzir.
Abdurrazzaq dalam gftirn)"a (3/3 88).
Lih^tTdsir Al gurthubi (191198) &n.T$sir lbnu Katsir (l4l240).
Al Mawardi ddam An-Mda w Al'Uyut (6/195). 

.
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TCstuArt:Ihatui

al mahfuurah "buni yang dilubr.g", )rakni dilubangi sebagai
kubtrranmereka

Mereka menganggapn),a serupa de,ngan firman-Ny4 g);ilC
"Dia diciptalan dai air yang terpancar." (Qs. Ath-Thaariq [AO1: O1

yakni madquuq "terpancaf'.

Me,nurut merek4 makna redaksi ini adalalL apakah
sesmgguhnya kami bemar'-be,nar akan dike,mbalikan ke dalarn kuburan
kami sebagai omng-orang yang mati?

36363.Mnhtmmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Isa me,lrceritakan
kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang
firman-Nya, {;9 ia berkata, "(Maksudnya adalah) bumi.
Kami dibangkitkan kembali sebagai ciptam banr, }laitu
Pe,mban gki tan ke,mbali.''53

36364. AI Harits me,nceritakan kepadalcu, ia berkata: Al Hasan
me,nceritakan kepada kimi, ia berkata: Warqa -*roit t*
kepadakami dari Ibnu Abi Najb dari Mujahid, tentang firman-
Nyq ;i!ti A'ri'i!(J *,eparuh sesungguhnya kami benar-
benar dikembalikan kcpada kchidupan yang semula?, ia
bertata, "(Makzudnya adalah) bumi, kami dibangkitk^n
ke,mbali sebagai ciptaan baru."2s

Ada fang mengatakan bahwa {;9 maksudnya adalah
neraka Riwayat 1lang sesuai denganpendapat ini adalatr:

36365.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan k€pada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu
7aid, berkata tentang firman-Nya f;9 O'r;r;,7(5 r,qpaUn
sesungguhnya kami benar-benar dilcembalikan kepada
kehidupan yang semula?- bahwa lafazh 'r;9 maksudnya

Ibuu Al Janzi dalz,r, Zad Al Masir (9118).
Mujahid dalam tafsirnya Qn 2q.
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&lr,ahA*Naad'aa

adalah neraka. Lalu ia -.-666akfln (ayat lanjutannya), 6Lin,

'*!l',f"xolau demikian, itu adalah suatu pengembatian fang
mentgikan."

Lebih jauh ia berkat4 'tsanyak sekali naman)ftI, yutu an-naar

(neraka), Jahim, Saqar, Jahanarn, Hawiyah, Hafirah, I-azhzha

dan Hutham&."2ss

Firman-Nya,',36)b-(K$'.) "Apalwh (atran dibangkitlcan

juga) apabila kami telah meniadi tulang'belulang yang hananr

lumat?" Ada perbedaan qira'at.di kalangdn qwra'mengenai ayat

ioi.2s6

Senrua qufta' MadinalL Hiiazdan Bashratr merrbacanyatj,
yang artinya b aaliyah'trancur-1uluh".

Semua qurra' Kufhh membacanya i.t-s, dengan fuaruf atif,

yang artinya terlubangi, yahi angn menggerogotinya (mengikisnya)

ketika menerpanya.

-seorang warga Kufah yang ahli percakapan orang Arab

berkata, "An-naaWtirah dan an-nakhirah attnya sarnq se,perti kata

ath-thaami' dan ath-thami', al baaWrit dan at baHril.'as7

Menurut kami, logat (aksen) png lebih fasih dan lebih populer

adalah '',j, t^p^ huruf alif, yang artinya baaliyah (hancur-luluh),

hanya saja akhiran a@-ayat )ang sebelum dan sesudatrnya

menggunakan kata dengan huruf alif, maka saya lebih cenderung

Lihzt Tafsir Al Baghawi (414/}3), Zad Al Masir taryz Ibnu Al Jauzi (9/18),

Tafsir Al Qurthubi (l9ll97),datTafsir lbnu Katsir (141240).

Syu'balL tt torO dan Al Kisa'i membacanya i;r-r, dengan madd, yakni

dengan rneuetapkan hunrf aty' setelah zrz. Sernentara itu, selain mereka

rcmbacanya dengan qashr,yabimembuang hunrf a/fsetelah hunrf rnr.
$ilatan libut At-Taisir fi Al Qira'ah As-Sab' (hal. 178) d^n Al Wafi fi Sayrh

Asy-Syathibiyyar, (ttal. 309).
Lihtt Ma'ani Al Qur'an karya Al Falra (31231-232) dzt Fath Al Banbtya
Ibru Hajar (8/690).
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TafsirAth,Tlrobari

kepada it-:, sehingga menjadi seirama dengan bruryr akhiran ayrat-

ayat lainnya. Seandainya tidak demikian, maka qira'at yang lebih
saya cendenmgi adalatr tanpa hunrf aff

Riwayat-riwalNat yang 
_ _sesuai dengan pendapat yang

menyatakan makna batrwa U adalatr baatiyah "hancru-luluh"
adalatr:

36366.Muhammad bin sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

\y.^9*" dari ayahnya dari Ibnu Abbas, tentang ayat,*K$J
',el2iee"Apakah (alwn dibangkitkan juga) apabila lumi telah
menjadi tulang-belulang yang hancar lumat?,, laberkal4,, An-
nakhirah adalatr al faaniyah al baaliyah 'yang hanc,r
luluh'.'258

36367.Mutrammad biu Arnr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada karni, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman-Ny4',t&"*Tulang-belulang yang
hananr-lumatj' ia berkata, .,(Maksudnya adatatr) marfuutah
'hancurJullilI'."259

36368. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, (ft2(Kt'sJ ,,Apakah

(alran dibangkitkan juga) apabila lumi telah menjadi tulang-
belulang," ia berkat4 *Ini merupakan pendustaan terhadap
pembangkitan kembali. iTuS adalah baatiyah .yang hancur-

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (14/240).
Muj ahid dalam tafsinrya (t^i. loz) a" ar eurthubi dalam tafsimya ( I 9/l 9 g).
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lulrrh'."260

Firman-Nya, z;yiffl,r;tr1trt',Mereka berkata,,Kalau
demiHan, iu adalah suata pengembalian yang '." rqi

meirryakan pokatam orang-orarg )ang me,lrdustakan
perrbangkit-.4ir6 "Mereka berkata,'ftti." Maksudnya adalatr
pengembalian itu, yaitu penghidgpp kernbali setelah mati. (sl"Kalau

demikian," 1ahi sekarang. '',f *P"rg" balian," )alsri raj'ah
'lenge,nrbalian", o;f "Yang merugikon," yakni ghaabinoh
'tetidakadilan".

Pendapat kami dalam hal ini senada de,lrgan peirdryat para ahli
tafsir. Mereka )xang b€,rp€ndapat derrikian menyebutkm riwayat-
riwayat berikut ini:

3636g.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

,.kepada kami dari Qatadah, tentang ayat,''{-€i!4"Kalau
demikian, iu adalah suatu pengembalian yang merugikan," ia
berkata,'Maksudnya adalah raj'ah khaasirah'pengernbalian
yang mertrgikan'."261

Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentang firman-Nya, LLif$Liir"Kalau demiHan, itu adalah'
suatu pengembalian yang mentgilwn," bahwa maksudnya
adalatr, pengembalian apa lagi yang lebih merugikan daripada
itu, karena mereka dihidupkan kennbali lalu digiring ke neraka,
maka tentu saja itu pengembalian yang buruk.262

As-Suytrthi dalam Ad- Durr Al Mantsur (8 I 407), menyandarkannya kepada Abd
binHumaid dan Ibnu Al Mun&ir.
As-Suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (8/408), menyandarkanqra kepada Abd
binHunaid.
Kami tidak menemukan atsar iitpada referensi-referensi yang ada pada kami.
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TafslrA//n,:Iiafuti

Firman-Nya, r,Ljr,;) 
4G$ 

*Sesungguhnya pengembalian itu
hanyalah dengan . satu tuli tiupan saja," maksudnya adalah,

pengembalian itu hanya dengan satu teriakan, ydtu satu tiupan pada

sangkakala, itulah az-zajrah.

Pendapat kami dalari hal ini serrada dorgan pendapat para atrli
tafsir. Mereka yang bqpe,ndapat derrikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

36370.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kard, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman-Np, iLj|,;) "Satu luli tiupan," ia
bed(ata "(Maksudnya adalatt) satu teriakan."263

3637l.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaih Uerkata

tentang firman-Nya, |Lj'r;.: "Satu trali tiupan" ia berkat4
"Az-zajrah adalah tiupan pada sangkakala.'a@

' Firmm-Nya, ,Af,,JJ\i$ "Maka dengan serta-merta mereka
hidup lrembali di permukaan bumi," maksudnya adalah, maka dengan
serta-merta omng-orang yang mendustakan pembangkitan kembali itu
mengingkari batrwa Allah akan menghidupkan mereka kembali
setelatr kernatian mereka,')raitu sebagai sikap pendustaan mereka
terhadap hal ini, 'i*9i,yalari hidup kembali di permukaan bumi.

Orang Arab.biasa menyebut padang terbuka dan permukaan
bumi dengan istilah saahirah. Tampaknya mereka menyebutrya
demikian karena di sanalah tidur dan jaganya makhluk hidup, maka
diungkapkan dengan sifatnya (fungsinya). Contohnya adalatr

Mujahid dalam tafsimya Qn 2q.
Lih^tAl Muharrar Al lfajizkaryalbnu Athiyah (4/468).
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$nahAn-Naazi'aa,

perkataan Umalyah bin Abi Ash-Shalt berikut ini:

' -' "i .*.-t;llu u) # .n: IrfC A W:
"Di sana ada daging binatang darat dan bintang laut,.

don aparynyang mereka inginkan,

t ers e dia untuk merekt."26s

Contoh lairurya adalatr perkataan saudaranya Natm pada
peristiwa Dzu Qar, ia berkata kepada kudanya,

ir:g ",tr: 'ggA | ) # i:)rl\Ji 6\e* iro'

ilrAt ,i6:-.lrli ; #',Vrllt rj'!:;"t t,J;ti

i?6tWukY#u :

uHadapilah Mahaj, sesungguhnya ia adalah perhiasan,

dan jangan sampai kau terkejut oleh kahi yang munail.

Sesungguhnya istanamu hanyalah debuyang menonjol di permukaan
bumi.

Setelah ilu kan kembali masuk ke dalam lubang,

Yaitu setelah engkau menjadi tulang-belulang yang hancur-lulu7,326

Bait syair dari Bahr Al Wafir, disebutkan.oleh Umalryah di dalam qasidgh
yang jurnlahnya empat puluh bait yanig'menceritakan tentang surg". R"arki
awalnya adalah:---:*' t 

ersl.,ri i 'ovi * b. ,F t 'ci,t :f,<,
"Jdhaiam itu tidak atun membiarkan orang lalim,

semen ara Adn tidak akan dilongok q,leh yanglerblotat.,,
Lil:rrt Ad-Dtwaz (hal. I 2 l).
Bait-bait syair ini disebutkan oleh Ibnu Manzhur dalam Lisan Al 'Arab (enti:
/). Ia berkata: Ibnu Barri berkata: Al Hamdani berkata pada hari Qadisiyah,



TafstrAhXhabui,

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai maknanya.

Sebagian berpendapat seperti yang kami kemnkakan. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

36372.Ya'qub bin Ibrahim rnenceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

mengabarkan kepada kami dari Ilsimah, dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Nya, i11giil(i$ *lrtatra dengan serta-merta
rnerelra hidup kembali di permukaan bumi," ia berkat4
"(Maksudnya adalah) 'ala al ardh'di atas permukaan bumi'."

Kemudian ia menyebutkan syair yang pemah diucapkan oleh
Umalyatr bin Abi Ash-Shalt,

itL'*r;J.*u+
"Kami memilif bunran iaut dan butaan darat."267

36373.Muhammad bin Abdillah bin Bazi menceritakan kepada kami,
ia berkata: Abu Muhshin menceritakan kepada kami dari
Hushain, dari Ikrimah, mengenai firman-Nya, i/)a!rii:$

.*Maka dengan serta-rnerta mereka hidup kembali di
permulwan bumi," ia berkata, "(Maksudnya adalah) al ardh
(bumi). Bukankah engkau pernah mendengar ungkapan:

'.;*'e i:., lfi fr t', #',rrr:,,\i * g vt i;f
;7.Y,;r ;. 6:'\''' fr ,rL #:.V!r'-j'!:p V:y

ZIV t tbr'--*V. )-.i
uHadapilah saudara Nahm baerta semua perhiasannya.

Jangan sampai laiu terkejut oleh kepala-kepala yang bermunculan.
Sesungguhnya istanamu hanyalah debu yang menonjol di permulaan bumi.

Sanpai lcau kembali masuk kc dalam lubang.
Yain setelah engkau menjadi tulang-belulang yang hancur-luluh.-

Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uyun (61196), di dalanmya dicantumkan:
.li\ J+r

--_ Al Quithubi dalamtafsir4ra (l9tl99).zot Lihat An-Nukat wa Al 'tlytnkaryaAl Mawardi (61196).



SurchA,n Ncad'cct

i-DL'.tZ.t .3;.'*
'Burlan laut dan tuinon darat'.'268

36374.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrlcu menceritakan ke,padaku, ia berlcata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku me,nceritakan

kepadaktr dari ayahnp, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya"
'bA\i$ "Maka dengan serta-merta mereka hidup kembati

di permulwan bumi," ia berkata, 'Maksudnya adalah al ardh
16*r;r.,269

36375.Ya'qub menceritkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Imarah bin Abi Hafshatt

menceritakan kepada kami dari Ilcimah, mengenai firman-
NVq t6!rit't[ *Maka dengan serta-merta merelw hidup

lr.embali di permulaan bumi," ia berkata" "Apakah kalian

beltrm pernatr mendengar perkataan Umayratr bin Abi Ash-

*t*tke'Pada^o".Y .. .. ,o .

rtz;t;dw.t
'Di sana terdapat daging (binatang) darat dan (binatang)

laut'.'Q1o

36376.Imaratr bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Warits menceritakan kepada kami, ia berkata: Imaratr

menceritakan kepada kami dari Ikrimah, tentang firman-Nya,
'b6\i$1Mala dmgan serta-merta mereka hidup kembali

di'permukaan bumi," ia berkata, "Jadi, tiba-tiba saja mereka

hidup kembali di permukaan bumi. Umay5rah berkata"

Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al 'Uyn (61196) dan As-Suyuthi dala;lu- Ad-
Dun Al Mantsur (8/408), menpndarkaonya kepada Abd bin Humaid serta
IbnuAlMrm&ir.
LhilAn-Nulcat wa Al 'UyunkaryaAl Mawardi (6/196).
As-Suynthi mencantumkan riwayat serupa d^lamAd-Dun Al Motsur (8/408),
meryandarkannya kepada Abd bin Humaid dan Ibau Al Mudzir.
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. .. .. .. l, iru lit-'.,tJ
'Di sana terdapat daging @inatang) darot dan (binatang)

1ou1t 127t

35377.Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah
menceritakan kepada kanri dari Abu Raja, dari Al Hasan,
tentang ayat, i2lAlitif "Maka dengan serta-rnerta mereka
hidup kembali di permukaan bumi," ia berkata, "Maksudnya
adalah, tiba-tiba saja mereka hidup kembali di permukaan
bumi-"272

36378.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Astrim menceritakan kepada karri, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Haris menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
me'nceritakan kepada kami, semlranlxa (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya,1|lili*Oi
permulcaan bumi," ia berkata, "(Maksudnya adalatl) ternpat
yang datar."273

3637g.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan 

.

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata, "Tatkala pembangkitan

kembali dipandang mustatril oleh orang-orang, Allah
berfirman, b$\ri. ft!@,,Ljr,;, A(iE, sesunsguhnya
pengernbalian itu hanyalah.dengan satu kali tiupan saja, maka
dengan serta-merta mereka hidup kembali di permulcaan
bumi'. Maksudnya adalatr, tiba-tiba saja mereka hidup kembali
di atas permukaan bumi setelatr sebelumnya mereka berada di
dalamrrya."274

Ibid.
Ibnu Al lauza dalamtud Al Masir (9120).
Mujatrid dalam tafsimya (hal.7}z) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (14/241).
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (8/408), menyandarkannya kepada Abd

nt
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$lr:shArvNadd'aor

36380.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang firman-Nya, tf9l!"Di permukaan bumi," ia berkata,

"Tiba-tiba saja mereka keluar dari kuburan mereka ke

pe,r:nukaan br.mi. Al ardh'butni' adalah as-saahirai, )raitu
tiba-tiba saja mereka keluar." 275

3638l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

me,nceritakan kepada kami dari Suftan, dari Khushaiq dari

Ilcimah dan Abu Al Haitsam, dari Sa'id bin Jubair, mengenai

finnan-Nya, i;p\i$$ "Moko dengan serta-merta merelu
hidup kembali di permukaan bumi," ia berkate "(Maksudnya

adalah) al ardh 'bI i'.'i76

36382.Abu Kuraib menceritakan kepada kard, ia berkata: Waki

menceritakan kepada lcard dari Su$an, dari Abu Al Haitsam,

dari Sa'id bin Jubair, riwayat yang sama.277

36383. Abu Kuaib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
-menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Hushain, dari

Ilcrimatr, riwayat lang sama.278

36384. Diceritakan kepadaku dari Al HusairU ia berkata: Al<u

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Alcu mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-N1q ,})X\i$ *Malca dengan sefia-merta

merelw hidup kcmbali di permukaan bumi," bahwa

(maksudnya adalah) wahj al ardh'perrni<aanbumi".27e

binHumaid.
Abdnnazzaq &lam tafsirnya (3489) dan Ibnu Katsir dalam tafsirrya (l4l24l).
Ibnu KaBir dalam tafsinryra (l424l).
Ibid.
Ibnu trhtsir &lam tafsirnya (l4l24l\.
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (912O') dan Ibmu Katsir dalam tafttunya
(t4a4t).
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Td,ir,.Ath:Il'uJ}r[d

36385. Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya 1fif,Jj\i$ "Malea dengan serta-merta

mereka hidup kznbali di perrnukaan bumi," bahwa

(maksudnya adalatt) mukabumi; di atas permukaannya.2so

Ada png me'ngatakan bahwa as-saahiraft mertrpakan nama

tempat di bumi yang dikenal dengan sebutan itu. Riwayat-riwayat
png sesuai dengan pendapat ini adalah:

36386. Ali bin Sahl meirccritakan kepada karri, ia bertata: Al Walid
bin Muslim menc€ritakm kepaddcu dari Utsman bin Abi Al
Atikah, t€ntans firman-Np, rtjEJl\iW@ltSU'CG5
*Sesungguhrrya perrgerrrbtian itu hanyalah dengan sota lwli
tiupon saja, malw dengan sefla-merto mereka hidry kenfuli
di pa nukaon fumii ia berlcata, '(Makur&tya adalah) datran
png terletak di antara gunrmg Hassdl dan gunrmg fuiha,
Altah mernbenturgkannfra sesuai kehendalc-Nya

36387.Ibnu Humaid menceritakm kepada kami, ia berkata: Mahran

meirceritakan kepada kami dari Su$an, tentang firman-Nya,

;a$\i$E "Moka dengan serta-merta mereka ftidup keurbati

di pernwPaan bumi," ia bcrtata, '(Malcsu&rp adalah) suatu

negeri di Sy,am.''t2

Ada yang mengatalcan bahwa itu menrpakan guug png
dikenal dengian sebutan tersebut. Riwayat yang sesuai dengan

pendrya ini adalatr:

36388. Ali bin Satrl mcnceritakan ke,pada'kami, ia berlrata: Al Hasan

bin Bilal menceritakan kepada katrli, ia bedmta: Hanrmad

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (l4l24l).
Al Mawardi dalan An-Nulut wa Al 'llyn (61196) dan Al Qurthubi dalam
afsi-ya Qgn00).
Al qn:thubi dalam tafsirnya (191200) dan lbnu Katsir dalam tafsinrya (l4l24l).
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sinan

mengabarkan kepada kami dari Wahb bin Munabbih, tentang

finrran-Nya, tA$\i$ ia berkata, "As-saahirah adalah

sebuah gunungdi sebelah Baitut Maqdis."283

Ada yang me,ngatalcan batrwa itu adalah Jahanam. Riwayat
yang sesuai derrgan pendapat ini adalah:

36389.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Marwan Al Uqaili memceritakan kepada kami,
ia berkata: Sa'id bin Abi.,An$ah menceritakan kepada kami
dari Qatadatr, tentang finaan-Nya 'rbf,,Jr\i$ ia berkata,

"(Maksudnya adalah) di dalam Jahanam."2tr

,t@gi e{,rri{"'d,ii tt;;;@ Cg &i,fili: Xe I

,KildvfisS;@.F4
" Sudahl<oh sanp ai kepddanw (lwi lvlu@) lcisoh

Musa. Tatlala Tuluinnyo mem.ansgibrya di lentbcih ilci

se$rngguhnyailiatclahmelanpauibotas,dankaalcutlah
Agpe Firl aun), " &flaffi lcz@in.an ba$nu unfr.rk

menfusilflorrJ ilbi (dtri kcsesdtan)?",

iakwirlirmanAnah:.iiofiirf\fi t:f ;161( j:4i,iifr [,
Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al 'Uyrn (61197), Al qrthubi dalam
tafsirqra (19/200)i dao,Ibnu (16i1 dqlarn taftirq'a (lal2a l).
Al Mawardi dzlanAn-Nulut wa Al 'Uyu (61197), Ibnu Al Jarurn deJrm,Zad Al
Mosir (9120), drn Al Qrthbi dalamtrfsinD,a (19/200).

a,
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Kj i{i,rt $Jx@,ii llrifi riFirr@ (sudahhah

TalsbAfi:I\tW

sampai

kepadamu lhoi MuhammadJ hissh Musa. Tatkala Tuhannya

memanggilnya di lembah suciialah lembah Thuwa, "Pergilah hamu

hepoda Fir'aun, sesunggahnya dio teloh melampaui bo/,as, dan

hotokonlah [hepada Flr'aunJ, 'Adahah kelnginon bagimu untuk
memberslhhon dtrt ldort hcsesoonJ' ? )

Maksudnp adalalq sudahkah sampai kepadaunr, wahai

Muhamma{ kisah t€ntang Musa bin lnran, dan apakah englrau telatt

ceritanp ketika Tuhannya memanggitnp clftr !ri"! 'd,
lembah suci". Al muqaddos malcsu&rya adalah yang disucikan dan

diHahi.
Telah kasri kemulcakan p€n@8t para ulanra mengenai ini

pada penafsirm yang lalq sehingga tidals perlu klmi ulang d shi.28'
Karni juga telatr memjelaslsan malsna firman-Nya, ,;j ? s€rta

pendryat-pendapat png dikemukakan oleh para atrli tafsir mengenai

ini, narnur sebagiannp alcan kauri kemtrlcakan lagi di sini.28F

Para atrli tafsir berbeda pelrdapat me,ngcnai firman-Nfia .rlti?

Sebagian b€rpsndapat bahwa itr adalah nuna lembatr.

Riwayat-riwayat yrang sesuai de,ngan pendapat ini adalatr:

36390. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim mmceritakan kepada kalni, ia berkata: Isa menceritalcan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuan)ra dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firmrm-Nya, .rI ia berkata, "(Maksrdnya
adalah) nama le,mbah.-2t1

3639l.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

Lihat penafsiran surah Thaahaa ayat 12.
Ibid.
Al Qurthubi dalam tafsirnya (llll75).
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mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid, berkata
tentang fi rman-Nya,,i* q:Ai 2gU, 6iy" s o un g guhny a lamu
berada di lembah yang suci, Thuwa." (Qs. Thaahaal20l: l2)la
berkata" "Nama (errbatr) yang disucikan itu adalah firuwa.'nE8

36392.Bisyr menceritakan. kepada rkami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, ,iS,tliiirti,Uir'n;Cty
*Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah
lembah Thuwa, " ia berkata, 'Diceritakan kepada kami batrwa
lembah itu disucikan sebaiiyak dua kali, dan nama lerrbatr itu
adalatr fiiuwa."2Ee

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah tha' al ardh
haafiyan "idaklah tanah ini tanpa alas kaki". Riwayat yang sesuai

demgan pendapat ini adalatr:

363g3.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada karni dari Su$an, dari [bnu- JEdj, ffi
Mujalrid, tentang firman-Nya, ,ilo.il3!jl\J1\
"sesungguhnya'lamu berada di tembah yang suci, ITrutya."
(Qs. Thaahaa l20J: 12) Ia berkatq "(Maksudnya adalatt) tha' al
ardh bi qadamik 'injaldah tanah ini dengan kakimu'.',$

Ada yang berpendapat, 'Maknanya adalah, lenrbah itu
disucikan Thuwa" 1akni dua kali."

Semua ini telatr kami paparkan beserta alasannya pada

penafsiran terdahulu, sehingga tidak perlu kanri kemukakan di sini.2el

Al Hasan membacanya dengan kasrah pada huruf thaa', dan ia

lihztTafsir Al Qanhubi (ll/175).
As-Suyuthi dalanAd-Dun Al Mantsur (5/559), kepada Abd
binHumaid.
Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (d424).
Lihat p€Dafsiran surah Thaahaa ayat 12.

zE8
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berkatq "(Maksudnya adalah) ditetapkan padanya keberkatran dan

kesucian sebaoyak dua kali."

36394.Pendapat ini diceritakan kepada karni oleh Ahmad bin Yusul
ia be.rkata: Al Qasim me,nceritakan kepada karni, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepadakami dari Auf dan Al Hasan.2e2

Ada perbedaan qirabt di kalangan qurra'mengenai ini.

Se,mua qurra' Madinah dan Bashratr menrbacanya oii, d*g"r,
dhommah tfrpajar.

Quna'Syam dan Kufsrh membacanya ,i$, dqgan dhammah
pada hnruf thao' daa tahwin.2es

Firman-Nya" &frliii;$$l "Pergilah kamu kepada

Fir'otm, sestngguhnya dia telah melampaui batas," maksudnya

adalah, Tuhannya bersenr kcpada Musa, "An idzhab ilaa fir'antn"
(hendaklah engkau pergr kepada Fir'aun), lalu az dibuang karena

seruar ini sebagai perlcataan, sehingga seolah-olah dikatalcm: qaala
robkthu: idzhob ilaa fir'aun (Tuhannp berkata, '?ergilah engkau
kepada Fir'aun.')

Firman-Nya, ,f iy "sesunguhnya dia telah melampaui
batas," maksudnya adalah berlebihan dan melampaui batas dalam hal
permusuhan dan kesombongan terhadap Tuhannya.

Firman-Nya, Ki ul{yriJ|ii "Dan tratakanlah (trcpada

Fir'aun),'Adalrah keinginan' bagimu untuk membersihkan diri (dari
lcesesatan)?"' Maksudnya adalah, katakan kepadanya, "Apakah kamu
mau membersihkan diri dari noda-noda kekufuran dan beriman
kepada Tuhanmu?"'

Lfut Tafsir Al Qunhubi (l9l20l), mcnisbatkannya kepada Al Hasan dan
Ikrirnah.

Quna'Kttfah dan lbnu Anrir meurbacanl,a ii, densan tanwin.
Ithli qira' at laimya rnernbacanya aar,Ba tanwin.
Silakan lih^tAt-Taisirli Al Qira'ah As-Sab'(hal. 122).

2.,,',
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36395.Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

mengabalkan kepada kami: Ibnu Zaid berkata te'ntang firman-
Nl,a, gji{irfii, *Adakah keinginan bagimu untuk

membersihkan diri (dari kesesatan)?" Ia berkatg "(Maksudnya

Lebih jautr ia berkatq "S€,mua makna at-taz&ki di dalam Al
Qur'an adalah mernbersihkan diri.-

Lalu ia menrbaca firman Allah, $;;ih,ryi "Dan itu
adalah balasan bagr orang yang bersih (dari kekafiran dan

kemaksiatazl. " (Qs. Thaahaa l20} : 7 6)

Ia lalu berkata, "(Maksudnya adalatl) aslama'membersihkan

diri dari kekufirart'.-

Ia lalu me,mbaca" 8;.rt9;$,5 *Tohukah kamu barangkali ia
ingin membersihkan diinya (dari dosa)." (Qs. 'Abasa [80J: 3)

Ia lalu berkat6 "(Maksudrryra adalah) ytslim'meurbersihkan

Ciri dari dosa'."

Ia lalu menibaca, 
'ff;-31a96 

"Padahal tidak ada (celaan)

atasmu kalau dia tidak menbersihfun diri (beriman)." (Qs.

'Abasa [80]: 7)

Ia lalu berkatq "(Maksu&rya adalatt) kalau dia tidak merneluk

Islarn.''r

36396. Sa'id bin Abdillah bin Abdil Halcim menceritakan kepadaktr, ia
berkata: Hafsh bin Umar Al Adani me,lrceritakan kepada karni

dari Al Hakim fi! Aban, dari Ikrimah, te,ntang perkataan Musa

kepada Fir'aun, K; ;t16Vfr $ *Adakah lceinginan bagimu untuk

membersihkan diri (dari kesesatan)?" Ia berkata, "(Maksudnya
adalatr), apakah karru mau mengucapkan laa ilaaha illallaah

zx Al-Ahsi mcncantumkan riwayat s€nrya dalem Xrl, Al Ma'ani (2U$q dun
Asy-Syautani dzlarm Fath Al Qadir (5R83).
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'tidak ada sesembahan yang haq selain Allah'?''es

Ada perbedaxr qirabt di kalangan quffa'tentang firman-Ny4
'?.asagJ

Semua qurra'Madinah
pada huruf zaay.

Semua qulra' Kufatt

dengan taldtfif paoo. hrtruf zaay.

Menurut riwayat dari Abu Amr, ia berkata" *3i dengan

tasydid pada huruf zaay,benrtakna bersedekatr dengan ?akat."

fuida mengatakan tatazoklcaa, lalu di'idgham-kaq dan Musa

tidak me,lryenr Fir'aun gntuk bersedekatr karena ia kafir, akan tetapi

Mgsa mengajahrya kepada tslam (membcrsitrkan diri), maka beliau

mengatakan tazaklcoa, y6hi tahun z.aakiyyan mu'minan'tnenjadi

orangfang bersih dan bcriman"

Meinrrut makna bahasa Arab, qira'at dcngan nfffif padz

huruf zaay $errtryal*an qira'a, )ary lebih fasih di antara dtn qira'at

tersebut
{ltla

uDutlorrlw ah$icqpimpin ke ialorn.Tulwttnu agor sufiyo

As-suynthi dribmkl-furr Al Mannur (t/407), rrcqandadon4a k4tds AM
bin Hrmid &n lbou Al }fthdzir.
A'l llaramiyan mernbacan1la : , derrg;n tasydid pada hrnrf zay.

Atflfii q ira' at lainnya rrenrbacanya dfiga\ taklrfif .
Lfrzrt At-Taisir Ji Al Qira'ah As'Sab' (hal. 178) dn Al tyafr fi Syarfi Asy
Syathibiyyah (hal. 309).

membacanya ,3t, de,ngan tasydid

dan Batrsratr membacanya Kiult"

29t
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l<mwtal<utleepada.Nya.Lalulvhtsamunperlihatl<mt
l<epadnrya nntkjizat yolttg besdr. Tetapi Fir'aun

mendustal&r.dfrrlrc|rfunhal@LKenwdiandiaberpaling
sefityctberusaha menmrtang (Ivhtsa). Maka ia

mengumpulkan(pembesar-panbesm'nya)laluberseru
memanggll l,eunry a. (S er ay a) b erlata r' Al<ulah T uharvrut

yqng Daling tinggi',"

(Qs. An,N aazi'aat l?glz L9.24)
j

rakwil firman Altah : @,fr<i]i$T i;U@.y,.16 +,ly:i*itt
it;.ii"9,"6 Srii@u:6';r;@1 il:;if@ ia ;"* (D an kamu

akan kupimpin ke jalan Tuhaimu agar supaya kamu takut kepada-

'Nya. Lalu' Mfusa memperlihatkan kepadanya mukiizat yang besar.

Taapi ,Firtaan mendustakan dai mendurhaka| Kemudian dia

berpaling seraya berusaha menantakg [MusaJ.'' ]lfaka ia
meugr,iltpulkap [pembesarltembesarnyaJ,,lal4 berseru memanggil

kaumry,yq.,, l$,qrayal berleato, '.'Akulah Tubqnmq yang paling
tinggi.')

Maksudnya adalah, katakanlah kepada Fir'aun, "Maukah kamu

aku tunjukkan apa yang membuat Tuhanmu ridha kepadamu? Itulah

ag?ma yang lurus." i{i*SuOoro knmu talant,u akan siksaa-Nya

sehingga kamu , melaksanakan, kewajiban-kewajiban ,.yang Dia

wajibkan atas kamu dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan terhadap-

Nya yang dilarang atasmu.

Firman-Nya, {Fi;.:i{,tir;E "Lql\ , Musa memperlihatlcan

lrepadanya muftiizat yang besar," maksudnya adalah, Musa

mgmperlihatkan kepada Fir'aun iffrifJ, y,akni"bukti yang besar,

yang me,nunjuk&an bahwa Allah memprgryai utusan yang diutus-Nya

kepada Fir'aun; Bukti itu. adalatr tangan Musa, yaitu yang tampak

putih cemerlang oleh orang-orang yang melihahya, dan tongkatnya



TafsirAr},'Thafuri

berubah menjadi ular besar yang merayap.

Pendapat para ahli tafsir senada dengan pendapat kami.
Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pemaknaan ini adalatr:

36397.Abu Zaidatr Zakariya bin Yatrya bin Abi Zaidah menceritakan
kepadaku, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan
kepada kami dari Muhammad bin Saif Abu Raja, demikian
yang tercantum di dalam kitabku, dan aku menduganya dari
Nuh bin Qais, dari Muhammad bin Saif, ia berkata: Aku
mendengar Al Hasan berkata tentang ayat, {fr'{S'^f;E "Lalu
Musa memperlihatlcan lcepadanya mulgjizat yang besar,"
batrwa maksudnp adatah tangan dan tongkatryra.2eT

36398. Mutumrnad bin Anr menceritakan kepadahr, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Haris menceritakan kepadakq ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada lmmi, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada lcami, semumya dari Ibnu Abu Najib
dari Mujatrid, tentang firman-Nya, i#tl$r& ulalu Musa
memperlihatlcan lcepadanya mulgjbat yang besar," ia berkatq
'(Maksudnya adalatl) tongkat dan tangann5ra."2et

36399.Bisyr menccritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, {Kr'.5|r,,1,
ulalu Musa memperlihatlran lcepadanya mu$jizat yang besar,"
ia berkata, "(Maksudnyia adalatr) mempertihatkan tangan dan

tongkat Musa. Keduanya adalah bukti.s2eq '

Al Mawardi dc,lam An-Nukat wa Al 'Uytn (6/L98), Al Qurthubi dalam
taftirnn Q91202), dan As-Suyuthi dalqrn Ad-Durr Al Mantsur (8/409),
mnyanda*annya kepada Abd bin Humaid seta Ibnu Al Mundzir.
Al Buktari dalam tafsirnya pada penafsiran ayat ini, Ibnu Hajar dabmFath Al
Bart (81690\, danTaghliq At-Ta'liq (41359)
Al Mawardi ddanAn-Nulut wa Al 'Uyua (6/198).

2!r8

tx)



SurahAn-Naui'aat

36400.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
tentang firman-Nya, {Kfi:Tt t'Muljizat yang besar," ia
berkata, "(Maksudnya adalah) torrgkat dan tangannya."3m

3640l.Yunus menceritakan kepadakir, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya, d;J3ii:STrgjt "Lalu Musa

memperlihatkan lcepadanya rnukjizat yang besar," bahwa

maksudnya adalah tongkat dan ular.3ol

Firman-Nya, 6;K "Tetaiii Fir'aun mendustakan dan

mendurhakai" maksudnya adalah, tetapi Fir'aun me,ndustakan Musa
mengenai bukti-bukti mukjizat yang didatangkan kepadanya dan ia
pun menyelisihi Musa mengenai perintaturya untuk taat kepada

Tuhannya serta takut. kepada-Nya.

Firman-Nya, ,*-7ii? "Kemudian dia berpaling seraya

bentsaha menantang (Musa)t," maksudnya adalah, dia berpaling dari

seruarf Musa kepada-Nya, yaitu untuk menaati Tuhannya, takut

kepada-Nya, dan mengesakan-Nya

Firman-Nya, [i maksudnya adalah, ia melakukan maksiat

terhadap Allah dan apa yang menimbulkan kemurkaan-Nya

terhadapnya.

Para atrli tafsir berpendapat senada dengan yang kami
kemukalcan ini. Riwayrat yang sesuai dengan malma ini adalatr:

36402.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Haris menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3/389) den lbnu Hajar dalam Fath Al Bari
(8/6eo).
Kami tidak menemukan atsar ini dalam referensi-referensi yang ada pada
kami.

3{X)
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Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, ,A;i? "Kemudian dia

berpaling seraya bentsaha menantang (Musa)," ia berkata,
t'(Maksudnya adalah) be'rbuat kerusakan."3o2

Firman-Ny4 6,6';{i *Maka ia mengumpulkan (pembesar-

pembesarnya) lalu bersent memanggil kaumnya," maksudnya adalah,

ia lalu mengumpulkan kaumnya dan para pengikutrya, kemudian

bersenr kepada mereka, 3(i *TserayaS berknta," kepada mereka. Ei

,}.it?, *Alaiah Tuhanmu yang paling tinggi," yang setiap tuhan

berada di bawalrku. Sunggutu si dungu itu telatr berdusta.

Para ahli tafsir berpendapat serupa dengan yang kami

kemukakan ini. Riwayat yang sesuai dengan malcna ini adalatr:

36403.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu 'Zarrd bertata
tentang firman-Nya , {t6'# *Maka ia mengtmpullan
(pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil laumnya,"
ia berkata, "Ia berteriak mengumpulkan kaumnya dan menyenr

mereka. Setelatr mereka berkumpul, ia berkata' 'Akulah
Tuhanmu yang paling tingg'. Allah pqn me,lrgadzabnya

deirgan adzabdi aktrirat dari 
11d"ni6."303

oao

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 703), di dalamnya disebutlon: Berbuat
kcrusakan, scpcrti firmarNya" t'rt-3;ff 0 ir;"$ "Dan mqdu berbuat
kentsakan di mulu bumi;'i(Qs.Al Ma'aidah [5]:33 dan 64) Bukamya
pen€kanan, dan bukan pula loiryatan.
As-Suytthi dalam Ad-Dutr Al Mantsur (8/409), mcnyandarlcanryta kepada Al
Firyabi, Abd bin Hurnaid,Ibnu Jarir, danlbnu Al Mundzir.
Lihat Tafsir lbnu Kall, ir (41 469).
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> {,.1 fii$ A.i JL@ d;.fb r;{r ikniiiu
@O;,lu*U@t*'rui|

"Mal(a Allah mensddaabrJya dengan adzil di al<hiru dmt
dkab ili ihrria, Sasilnggulmya bddt yutg demikiarl itu

tcrilapu pelaiaranbagi orung yang takut (lrepada
Tuharmy a), Apalrah l<anau yorng lebih arlit penciptaannya

aaul<ah langit? Allah tclah merrbangunny a, Dia
mmingil<artbongmarvJyaW".,ryerrpu:nral<orurya."

(Qs. An Naazi'aat [79] z 25.281

rakwit rirqan 4u"[, .,aid * c5l@ JiJi -rrslirjsirtt
61r$t@qi;.{piSrfr.'{iJ;t@*i - (Mtu Aaah
mengadztbnya dengan od?tb dl akhlrot dan adzab di dunta
Sesungguhnya pada yong demihian itu terdapat pelajaran bagl
orang ttf,rrg takut lkepado TuhannyaJ. Apakah kamu yang lebih salit
penciptoannya ataukah tangtt? Altah telah membangunnya, Dia
meningglktn bangunannya lolu menyempurnaktnnya).

Firman-Nya, tl'ii1,t , maksudnya adalah adalah fa
'aaqabahullaah "maka Allah mengadzabnya-'. JrtIXi}.$ i4 "D"ngo,
adzab di aWtirat dan adzab di dunia," akibat dari dua perkataannya,

yartu: JAiiFj6 *Ahtlah Tuhanmu yang pating tinggi," sedangkan

yang kedua adalatr perkataannya, e*- ptq,H 4$L *m,
tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aht." (Qs. Al Qashash [28]:
38)

Pendapat para ahli tafsir senada dengan pe,ndapat yang telatr

kami kemukakan ini. Nwayat-riwayat png sesuai de,ngan ini adalah:

36404.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Abu Bakar ketika ditanya tentang ini, ia berkat4
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"Jarak antara keduanya adalah empat puluh tahun, yaitu antara

perkataarurya, -J;b *ltiQ LiiL 'Alil tidak

mengetahui Tuhan bagimu -selaty aku'. (Qs. Al Qashash [28]:
38) dan perkataarurya efrii?t\i'Alailah tuhanmu yang paling
tinggi'. Keduanya adalah perkataaq Fir'aun..{t-iiiglfii;U
ii;'ft;'uo*o Allah mengadzabnya dengan adzab di akhirat dan

adzab di dunia'." Lalu ditanyakan kepadanya, "Siapa yang

menyebutkannya?" Ia ' menjawab, l'Aby Husharn " Lalu

ditanyakan lagi, "Dari Abu Adh-Dhuha, dari Ibnu Abbas?" Ia

mertjawab, "YaJ3M " :

364}5.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, 
'ia 

Lerkata:

Ayatrtu menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahkrr menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas,' tentang' Iinhan-Nya,

it'fi;{rIt jK':;\',L6"MakaAiiahmrengadz:abn)atieigqradzab

di akhirat dan adzab di dunia,'; ia berkata, "A&ab di dunia

ketika ia berkata, ,-s;b eWH il1' "Alit ttdak

mengetahui Tuhan'bagimu selnin ata'. 1qs. A1 QaSh6sh [28]:i,' 38), sedangknn:adzab di aktriiat ketika ia berltaia;',ffJi'9r"6
'Alatlah tuhanmuyang parlin$ tinggi".-)0s 'r' ' I "' "'I

36406.Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ,ia" perkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, 'id 'berkata:

Muhammad bin Abi At Wadhdhah menceritakan kepada kami

dari Abdul Karim Al'iazarL dari Mujatrid, mdnlenai firman-

Nva,dj!6'i;.-i1i?,':"iiil*MakaAtlahmengadzab,nyadengan
adzab di akhirat dan adzab di dunia," ia berkata, 'Maksudnya

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (9121) dan Al Quthubi dalam tafsirnya
(19t202).
Lihat Tafs ir Muj ahid $^1. 7 O3).

As-Suynthi aatam ,qd-Dun Al Mantsur (8t410), menyandarkannya. hanya
kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (9/21), dan Al Qurthubi
dalam tafsimya (19 1202).
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adalah perkataannya, 
-s;e *lte H 4L 'Alat tidak

mengetahui Tuhan bagimu selain aht'. (Q* Al Qashash [28]:
38) dan perkataannp, ;$rt?t\1'Ahrlah tuhanmu yang paling
tinggi'.Jarak antara keduanya adalah empat puluh tahun.'r6

36407.Ibnu Basysyar menceritalan I kepada karni, ia berkata:

Abdurratlman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Awanatr menceritakan kepada karni dari Isma'il Al Asadi, dari

Asy-Srra'bi, riwayat 5ang sama3oT

36408. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari' Takaliya dari ,Amir tentang

firman-Nya, ililTt'i;-flS(,.. 
*Adzab di alrtirat dan adzab di

dunia," ia berkata, ;tr,t t",,aop adalatr dua perkataannya: t
-t;L $te H L:$'.eru fidak mengetahui Ttrtan bagrmtl

setaince.: (Qs. Al Qashash [28]: 38) dan perkataannya &i6
ifffn'et bn aiwutu yng plhs tinggi'.".ut

3ffi.Muhammad bin Amr meoceritakan kepadakq ia be*ata: Abu
'hshim menceritakan kepadakq ia berkata: Isa menceritakan

kepadab Al thrits menceritakan kepada karri, ia bcrkata. Al
Hasan menceritakan kcpada kami, ia bedcaa: Warqa

menceritakan kcpada kami, snlt?nya {qi Ibnu Abi Najilu dari

Mujatri4 tentang firman-Nya, 6ifi';rfli(3 *Adzab di akhirat
dan adzab di dunia," ia berkata" "Itu akibat perkataannp, L

-t# *+gH Li9'lta, tidak mengetahui Tuhan bagimu

selain a&r'. (Qs. Al Qashash [28]: 38) Sedangkan adzab di
akhirat akibat pc*ataannya, j$I&rfi 'Ahtlah tuhanmu yang

pal@ tinggi'."3@

lbmr Al Jenzi drlamzad Al Mosir (92ll.
rbid.
As-suytrtri dalamAd-Durl. Al Mantur (8/410), mcnyandarkannla kepada Abd
binHwraid.
Mujahid dalarn tafsirnya (?03) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (L9l2O2).
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364l0.Ibnu Abdil A'la menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, ia berkata:
Orang yang mendengar Mujahid mengabarkan kepadaku,
berkatq 'Tarak antara perkataan Fir'arur, *+e H AiL
-t;e'Ahr tidak mengetahui Tuhan bagimu siliin aht'. (Qs.
Al Qashash [28]: 38) de,ngan perkataannp, j]tiipr6 'Ahtlah
tuhanmu yang palrng tinggi', adalah empat puluh tahun.l'Io

3&ll.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia bedcata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Llbaid menceritakan kepada
kami, ia berkata: Alil mendengar Adh-Dhahhak berkata
tentang ftrran-Np, 6i6J>flSg'24dzob di aHirat don adzab
di dunia," bahwa adzab di dunia adalah ketika Fir'arm berkata,

-$|ttty'..HAiL 'Aht tidak mensetohui Tuhan
bagimu selain aftr'. (Qs. Al Qashash [28]: 38) Sdangkan
adzab di akhirat adalah ketika ia berkata, jf$i&j6 'Ahtlah
tuhanmu yang paling tinggi'.' Allah mengadzabnya karena
kedua perkataannya itu" dan menenggelamkannya 6i 6fri *tt

3$l2.Yunus me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarlcan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid bedeta
t€ntang finnan-Np, JlXii-$j65ifr* ,,Maka Auah
mengadzabnya dengan adzab di akhirat dan adzab di dunia,"
ia berkata, 'Mereka berbeda pcndapat mengenai ini, ada ymg

' me,ngatakan bahwa adzab di affiirat adalatr akibat dari kedua
perkataannyao )xaitu, --t# *lt\l$ i$L 'Alu tidak
mengetahui Tuhan bagimu selain afrr'. (Qs. Al Qashash [28]:
38) serta if$?r6'Ahrlah tuhanmu yang paling tinggi' J'irz 

-

Ada png berkat4 'Adzab dunia dan adzab akhirat. Allatl

Al Bagbawi rrahm tafsirnya We\.
As-Suyu&i dalamAd-Dun Al Mantsur (8/410), hpada AM
binHumaid.
Lihat Tafsir ll B aghavi (41 M).
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menyegerakan bagrnya adzab penenggelaman disamping Allah

menyediakan baginya adzab di akhirat."

364l3.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matlran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Al A'masy, dari

I(haitsamatr Al Ju'fi, ia berkata, 'Tarak antara kedua perkataan

Fir'aun adalah enrpat puluh tahun, y"ih, ,Ii{i&.lg'.ehrtoh
tuhanmu yong paling tingi'. Sqrta --{r1 ne H C$L
'Ah. ,idak mengetahui Tuhan bagimu selain aht'." (Qs. Al
Qashastt [2E]:38)3tt

3ill4.Abu Kwaib me,nceritakan keprtla kami, ia bertata: Waki

me,nceritakan kepada krni dari Israil, dari Tsuwair, dari

Mujatrid, ia berkat4 "Fir'aun masih tetap tinggal di antara

kaumnya selama empat puluh tahrm setelatr ia bertata, PrEl
Jtil 'Ahtlah nhannru yang paling tinggi' ."3t.

Ada )rang me,lrgatakan bahwa malssudnp adalah, Allatt

mengadzabnya dengan adzab duria dan alchirat. Riwayat-riwayat png
sesuai dengao pendapat ini adalah:

36415.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Haudzatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan

kepada kami dari Al Hasan, mengenai firman-Nya, Skfti::uili
6:{ti>:rt*Maka Altah mengadzabnya dengan adzab di aHtirat
dan adzab di dunia," ia berkata, "(Maksudnya adalah) dunia

dan akhirat." 3lJ

364l6.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, tentang firman-Nya,

Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3/390) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (8/410), menyandarkannya kepada Abdurrazzaq serta Ibnu Al
Mun&ir.
Al Bagbawi dalam tafsirnya (4144/-).

Ibnu Al Javzidalantud Al Masir (9121).

3t3
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{;{ftidlj*tlill *Maka Altah mengadzabnya dengan adzab
di akhirat dan.adzab di dunia," ia berkata, "Siksaan dunia dan

akhirat." Ini menrpakan pendapat Qatadatr.3 
I 6

Ada yang mengatakan bahwa al uulaa'?ang pertama'' adalatl
kemaksiataannya terhadap Tuhannya dan kekufurannya terhadap-Nya,

sedangkan al aakhirah '\mg terakhir" adalah perkataannya, 'g16
$<fi *ln trh tuhanmu yang paling iinggi." Riwayat yang sesuai

dengan pendapat ini adalatr:

36;Al7.Ibnu Humaid menceritakan kepada karri, ia berkata: Mahran
' me,nceritakan kepada kami dari Sufran, dari Isma'il bin Sumai,

dari Abu Razin, t€mtang firman-Ny4 6j{l,9f;.gig$i:i&
'lMaka Allah mengadzabnya dengan adzab di alrtirat dan

'adzab di dunia," ia berkata, *Al inlaa'yang pertaura' 'adalatr

, pendustaan dan kemaksiatannya, sedangkan al aaWirah'yang
' terakhir' adalatr perkataannya, jFaji&j6 'Ahrlah Tuhanmu

yang paling'tinggi'."

' Kemudian dia berpaling seraya bentsaha menantang (Mna).
Maka ia mengumpullan (penbesar-pembesarnya) lalu bersenr
memongil lwumnya. (Seraya) berlata,'Ahtlah tuhanmu yang
paling tinggi'." Semua ini adalah kalimat yang teral<hir.3l7

Ada yang mengatakan bahfva maksudnya adelah diadzab
dengan awal dan akhir perbuatannya. Riwayat-riwayat yang sesuai
dengan pe,lrdapat ini adalatr:

36418.Ibnu Humaid me,lrceritakan kepada karni, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Manshur, dari

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (9121). Lihat An-Nukat wa Al 'Uytn kxya
Al Mawardi (6/198).
Ibnu Al Javi dalamTr,d Al Masir (9121).

316

3t7



SrmhAn Naad'oct

Mujatrid, tentang firman-Np, $;fi'#1jk':ti:Lt uMaka Attah
rnengadzabnya dengan adzab di akhirat dan adzab di dunia,"
ia berkata, "(Maksudnya adalah) awal dan akhir
perbuatannya."3ts

36419.Ibnu Baspyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an
menceritalcan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,
tentang firman-Nya, Jiiii-$j65iiu* -Maka Auah
mengadzabnya dengan &ab di akhirat dan adzob di dunia,u
ia bedcata, "(Malcsudnya adalah) awal perbuatan-pe6uatalurya
dm athimp.dle

36420.Ibnu Abdil A'la mcoceritakan kcpada kalni, ia berkata: Ibnu
Tsan menceritakm kepade ked dri Ma'mar, dari Al l(atbi,
tentmg firman-NyrN, Jltrii.ffj65if3& -Matu Ailah
menga&abrrya dengan o&ab di qrihirat dan a&ab di dtnia!
ia berkata, 'Siksam akhirat bcrasal dari ksnraksiatan di

.6_1rd20

3642l.Ibnu Humaid meirceritakan kepada kami, ia berlcata: Jarir
menceritalcan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,
tentang firman-Nya, di,U#.1U(3*A&ob di akhirar dan adzab
di dunia," ia berkatq '?erbuatannya yang berdampak di
akhirat dan di d+nia"32l

Firman-Nya, {r1fiiil"U,ig.}t "sesungguhnya pada yang
demikian itu t*dapat pelajaran bagi orang yang tahtt (kepada

Tuhannya)." Maksudnya adalah, sesungguhnya pada siksaan yang

Allatr timpakan kepada Fir'arm sewaktu di dunia dan yang akan

3rt lbid.
3re Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir (9121). Lihat An-Nutrat wa At 'Uyunkzrya

Al Mawardi (6/198).3a Abdurrazzaq mencantumkan riwayat serupa dalam @fsinrya (3/390).32r Ibnu Al tauzi dalarnfud At Masi; O1ZD:
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ditimpakannya kelak di aktrirat merupakan pembalasan dunia dan

akhirat, sebagai pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah dan

takut akan siksaan-Nya."

I*rtazh i;:fiik "Dengan adzab .di akhirat," merupalcan

mashdar dan trtf;,J- "Maka Allah menga&abiya,?' kareru latarin ifit
lti *Maka Atlah mengadzabnya," maksu&rya )xaltu, Allah me,lrgadzab

dengan itu, sehingga lafazh ';1fl3K. "Dengan ddzob di aWtirat,"
sebagai mashdar dari maknanp, bukan dari lafaztuiya

Firnan-Nya, q{fri41€L'Jf i*. *Apatrah'ko i yang tebih
sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membanguniya,u
me,rupakan perkataan Allah kepada orang-orang Quraidy yang
mendustalcan pe,mbangkitan k€mbali, )rang berkata,';|@K$tr
'':ny'zf$y1lyij 6@ "Apakah (akan dibangkitkan, juga) apabila kami
telah metjadi tulang-belulwg yang.'haaanr-lamat? Mereka' berkata,
'I(alau demiHan, itu adalah suati pengembalian yang mentgikon'."
Maksudnya, apakah kalirU walrai manu5iq lebih sulit pelrciptrannya,
ataukah langit yang diciptakan oleh Tuhan kdian? Karena
sesungguhnya Dzat yang menciptakan langrt lalu meninggikannya
sebagai atap, adalah lebih mudah bagi-Nya unttrk menciptakan kalian
dan fang seperti kalian, serta menghidupkan kembali setelahkernatian
kalian. Sedangkan penciptaan kalian setelah kematian tidalclah lebih
sulit daripada penciptaan langrt."

Firman-Nya, q!, maksudnya adalatl adalah rafa'ahaa
(meninggikamya), sehingga Allah,menjadikannya sebagai atap bagi
bumi.

Firman-Np, l7?W:$ "Dia meningikan bangunannya
lalu menyempurnakannya," maksudnya adalalt lalu mgrnbe,lrtangkan
l*grt, maka tidak ada sesuatu pun ),ang lebih tinggi dari sesuatg dan
tidak pula yang lebih rendah dri sesuatq akan tetapi semuanya sama
rata dalam hal ketinggian dan terbentangnya. i

,3-l
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Pendapat para ahti tafsir se,nada dengan pendapat png kami

kemukakan ini. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat ini
adalah:

3&22.Bisyr menceritakan kepada . kami, ia berkata: Yazid

menceritalcan kepada k{ni, iarberkata: Sa'id me,nceritakan

','':': kepada kami dari QatadalU tentang fimran-Np, qr;;W$
;,i "Dia meninggikan bangunannya lalu menyemPurnakantqla," ia

berkatq *(Makstrdnya adalah) meninggikan bangunannya dan

menrbentangkannya

3@z3.Mutrammad bin Amr me,lrceritalian ke,padalru" ia berkata: Abu

Ashim me,nccritakan kepada kami, ia berkata: Isa mencqitdmn

kepada kami, Al Harits n€oc€ritakm kepada kami, ia bertata:

Al Hasan mem€ritakm kcpada liuli, ia be*aa: IVqa
m€ncfiitakan kepadatami, semum)ta dari lbnu Abi Najilu dri
Mujatri{ tentang firrran-Np, W U 

uDio meninggikan

bangunannya," ia ber*ata, "(Maksudnya adalah) menioggikan

'bangunannya tarrya ti*g.t"
3il24. Ali menceritalcan ke,padatcu, ia berkata: Abu Shalih

meirccritakan kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari lb,nu Abbas, t€ntang firman.Nya, 'tj
W nDia meningikon bangunannya,n ia berkata,

"(Malrsudnya adalah melringgikan) bun-yaanahaa

'bangunawTra'.d2{

a{tt

As-suynthi mencanirnkan riurayat scruPa dalamAd'Dun Al Mantsur (8/4ll),
nrnyanda*annya kspada Abdbh Humaid dan lbnu Al Mun&ir.
Mujahid dalam tafsirrya (704) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur
(8/41l), rnnyandarlrannya kcpada Abd bin Humai4 lbnu Jarir, serta Ibnu Al
Mundzir.
Ibnu Abi Hatim mencantumkan riwa)rat seruPa dalain tafsimya (10/3398).
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A d@ -,a-: afJ;.frt@,i#'&V&,fit
@A:1J6,6@ qs;)tiit,

" D on Dia mmi ailillolrJ nnolmvJy o gelap - gulita, ilmt
mmiadilunsiangrryaterang-bendnang.Don@sesudah
itu ililrrornJparl,an Ny a la menrorlwor:krn- dmipailany a ndtl
oi.rny a, dm (rnetwbuhl<an) tuntkl/.l.-fim$ulwrvry * D an

guruutJg-g*tnttrlg iliparcangl<mt Nyc dmrgarr tcguh."

(Qs. An,Naazi'aat l?9lz 29-32)

rarcwl nrman Arlry ^aft';l3ijf?r@l@'8rffi;rlfr
$trlU$3@WA 6fi, (r:ej@-,f; @ai Dia -meniodikan

malamnya gelapAulita, itan menjodihan siangnya tetang-

benderang. Dan baml sesudoh lru dlhamparhan-Nyo. Ia
memancarhan dartpodanya mata alrnyo, dan [menamkthhanJ
tumbuh-tumbuhannya Dan gunang-ganung dlpancanghan-Nya

dengan tquh)

Firman-Nya, q!ffi "Dan Dia menjadikan malannya
gelap-gulita," maksudnya adalab Dia menjadikan malamnya langit
gelapgulita."

Allah meng-idhaforr-kao (menpndangkan) malam kepada

l*gt, karena malam adalall terberramnya matahari, yang terbenam

dan terbitrya matatrari terjadi padanya (angD. Ini sama seperti

ungkapan nujum al-lail'bintang-bintang malam" kare,na terbit dan

terbe,namnya bintang-bintang pada malam hari.

Pendapat senada diungkapkan oleh para ahli tafsir. Mereka
yang berpendapat dunikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

36425. Ni menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih



$,rtrhAr&N@'oa,

meNrc€ritakan kepada kami, ia ber&ata: Mu'awiyah

menceritakan kepada karni dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentutg

firman-Ny4 @;;Et"Dan Dia menjaditwn malamnya gelap-

gulita," ia berkata, "(Maksudnya adalah) azhlama lailahaa

'menjadikan malamnya gelap-gulit 
^t 

.t$25

36;,426.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Afhku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayaturya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,
qE jLfr "Dan Dia menjadilwn' malamnya gelap'gulita," ia

berkatq "(Maksudnya adalatr) azhlama lailahaa'menjadikan

malamnya gelap-gulita'. "326

36427.Mutrammad bin Amr menceritalcan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakrl ia berkata: Al
Hasan menceritdcan kepada kami, ia berkata: Warqa

oenceritakan kepada kami, semuanlla dari Ibnu Abi Najilu dari

Mujahid, tentang firman-Nya, qEJLiV "Dan Dia menjadikan

malamnya {0lap-gulita," ia berkata, "(Maksudnya adalatr)

azhlama'menjadikan[nya]gelap-gurlita'."327

36428.Bisyr menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari

Qatadatr, tentang firman-Ny4 q4 jLIfi "Dan Dia menjadikan

malamnya gelap-gulita," ia berkata, "(Maksudnya adalah)

azhlama lailahaa 'menjadikan malamnya gelap-gulitrt 1t 
328

325 As-suyuthi dalan Ad-Durr Al Maqtsur (8/411), menyandarkannya kepada
Ibnu Al Mu&ir dan Ibnu Abi Hatirn

326 lbid.
327 Mujahid dalamtafsirnya (hal. 704).
rzr "i"6s-$uyuthi dalanAd-Dun Al Man*ur (8l4ll),menyandarkannya kepada Abd

bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir.
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36429.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang firman-Nyra, WJ.Lfi "Dan Dia menjadikan

malamnya gelap-gulita," ia berkata, "(Maksudnya adalah)

azhlama'menj adikan[nya] gelap-gulita'."32e

36430.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya, q4,;LiU "Dan Dia menjadilcan

malamnya gelap-gulita," ia berkata" "(Maksudnyra adalah) azh-

zhulmah'kegelapanr.rr33o

3il3l.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia ber{<ata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: tlbaid me,nceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku me,ndengar Adh-Dhahbak berkata

tentang firman-Nya, ($;rLi$ "Dan Dia menjadikan
malamnya gelap-gulita," ia berkata" "(Maksudnya adalah)

azhlama lailahaa'me,njadikan malamnya gelap-gulitai,"33l

36432. Muhammd bin Sinan Al Qazaz menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Hakam menceritakan kepada kami dari Ikrimah,
tentang firnan-Np, q\;rii[ "Dan Dia menjadikan

malamnya gelap-gulitar" ia berkatq "(Maksudnya adalah)

azhlama lailahaa'menjadikan malamnya gelap-gulita'."332

Firman-Nya, ligb'$i "Don meniadikan siangnya temng-

benderang," maksudnya adalalU dan mengeluarkan siangnya sehingga

menampakkannya, dan mengeluarkan cahaya siangnya.

Para ahli tafsir berpendapat se,nada dengan pendapat kami.

AMurrazzaq dalam tafsinrya (3 139 l).
LihatTafsi,. Ibnu Katsir (141243).
Ibid.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (141243).

t2!)

330

331

332



$lrahAn-N@'aat

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat
berikut ini:

36433.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kalni, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepaftku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan lepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman-Nya, ,4#'S "Dan menjadikan

siangnya terang-benderang," ia berkata, "(Maksudnya adalah)

nawwarahaa' menladikannya terang-benderang'."333

36434. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
me,rrceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, ligb'6*t
"Dan menjadikan siangnya terang-benderang," ia berkata,

"(Maksudnya adalatr) nawwara dhiyaa'ahaa'menjadikan
cahayanya terang-be,lrdetrang'."334

36435.Diceritakan kepadaktr dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku me,ndengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya, ,!Cb'$t "Don menjadikan siangnya

terang-benderang," bahwa (maksudnya adalah) nahaarahaa
(siangnya).335

36436.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud, berkata
tentang firman-Nya, li*'$j "Don menjadikan siangnya

terang-benderang," batrwa (maksudnya adalatr) cahaya

Mujahid dalam tafsinrya (hal. 704).
As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (8/4ll), menyandarkannya kepada Abd
bin Hurnaid dan Ibnu Al Mun&ir.
Lihat Al Baghawi dalam tafsinrya (4lMS) dan Ad-Dun Al Mantsur karya As-
Supthi (8/4ll).
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siang.336

Firman-Nya, ig, A!t";.otfi: "Dan bumi sesudah itu
dihamparkan-Nya." Para ahli tafsir berbeda pe,lrdapat menge,nai

malrna firman-Ny4 6$'G.* Sesudah itu."

Sebagian berkata, 'Maksudnya adalah, bumi diharrparkan
setelatr langit diciptakan." Riway"at-riwayat yang sesuai dengan
pendapat ini adalatr:

3Oqll./lti menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadalnr dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
perkataannya mengenai pe,lrciptaan bumi.sebelum langit, lalu
disebutkannya langit sebelum bumi, batrwa inj dikarenakan
Allah menciptalcan bumi dengan segala komponennya tanpa
menghamparkannya sebelum langit diciptakan, kemudian
Allah menciptakan langit dan menjadikannya tujuh langit" Ialu
Allah menghamparkan bumi. Itulah firman-Nya, Aifr.i.,.Ilj
-(t5"pqn bumi sesudah itu dihamparkan-Nya

36438. Mutrammad bin Sa'ad me,lrceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, $jfrj. 67:i3$.:i@Vfi 6iti ia eA@-W iry,'r:;,,Dan bumi
sesudah itu dihampar*an-Nya. Ia memancarkan daripadanya
mata airnya, dan (mmumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan
gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh," ia berkata,
"Maksudnya adalah,'Allah menciptakan langit dan bumi.:
Setelatr selesai penciptaan_ langlt sebelum menciptakan

Ibid.
Ath-Thabari dalam tarikhnya (1137). Ini telah disebutkan pada penafsiran surah
Al Baqarah ayat29.
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komponen-komponen burni di dalamnya, setelah menciptakan

langit dan meri'rancangkan gunung-gunung. Hamparannya

adalatr komponen-komponennya, dan komponen-komponen

bumi beserta tumbuh-tumbuhanryra hanya sezuai dengan

malam dan qiang. Itulah finnan-Nya, W A$';!2$ilY, 'Dan
,,: bumi sesudah itu dihamparlcan-Nya'. Bukankah engkau

mendengar firman-Nya, WftGiC (a'{j'ta memancarkan

daripadanya mata aimya, dan (menumbuhkan) tumbuh-

tumbuhannya' ."338

3643g.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub
menceritakan kepada kami dari Hafsh, dari Ilcimah, dari Ibnu

Abbas, ia berkata" ':Baitullah diletakkan di atas air di atas

empat sudut, yaitu dua ribu tahun sebelum diciptakamya bumi.

Kemudian bumi dihamparkan dari bawatr Baitullatr.-33e

36MO.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Al A'masy, dari

* Bukair bin Al Akhnas, dari Mujahid, dari Abdullatr bin Amr, ia
berkata, "Allah me,nciptakan Baitullah dua ribu tahun sebelum

bumi, dari situ dihanrparkatmya buni."340

Ada yang berpendapat

bersama itu dihamparkan-Nya.

Mereka juga berkata,

sebelum langit, karena Allatr

Ath-Thabari dalam tarikhnya (1137).
Al Qurttrubi dalam tafsirnya (2ll20) dan Ath-Thabari dalam tarilfinya (1/38).
Ini telah disebutkan pada penafsiran surah Al Baqarah ayat 127.
Al Hakim dalam Al Mustadrak (21518) dari jalur Israil, dari Abu Yahya, dari
Mujahid, dari Abdullah bin Amr, dengan lafazh: Bait itu sudah ada sejak dua
ribu tahun sebelum adanya bumi, lalu bumi dibentangkan di bawahnya." Al
Hakim berkata, "Sanad-tya shahih, namun Al Bulfiari dan Muslim tidak
mengeluarkannya. Telah disepakati oleh A&-Dzahabi."
Ath-Thabari dalam tarikhnya ( 1/38).

batrwa malananya adalatr, dan bumi

"Bumi diciptakan dan dihamparkan

berfirman, efi,tg & Oc$(i
33!
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*g-'&*#i{411j4diz:-1"iq'Diatah Attah, vans
menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu . dan Dia
b erlreh endak (men cip t akan) langit, lalu dij odikan-Ny a tuj uh l an git' ."
(Qs. Al Baqaratr l2l: 29)

Mereka juga be*ala, *Allah me,ngabarkan bahwa Dia
berkehe,ndak menciptakan langit setelah me,nciptakan segala yang ada

di bumi. Dengan demikian, penahrilan untuk firman-Nya, G.rtt'fft
W A$ 'Dan bumi sesudah in dihamparkan-Nya', kecuali yang

kami sebutkan tadi, adalah, bersama dengan itu Dia
mengharrparkannya. Ini seperti malnra redalsi ayat" i)i[t't:rrf-
'Yang ktfu kasar, selain dari itu, yang tokernl kejahatan4ld'. (Qs.

Al Qalam [68]: 13) Maksudnp, bersaura itu (disamping itu) ia juga

terkeiral kejatratannya. Juga seperti ungkapan untuk seseorang, onra

ahmaq, wa anta ba'da hadza la'im al hasab 'engkau d*g,r,
disamping keturunan rendatran'. Artinya, ma'a dzaali,ta 'disamping
itu'. Atau se,perti malcna uW, 5.$#b3ii1ia4tr.-gg 'Dan
sesungguhnya telqh Kami tulis di dalam hbur sesudah (Kami tulis
dalam) Lauh Mahfiuh'. (Qs. At Anbiyaa' [21]: 105) Maksudnyq
sebelum itu. Pendapat ini dikuatkan oleh perkataan Al Hudzali berikut
ini:

?* uL;l pt',-n:ilr"t # t;\tiif ,t;; ,41.i2l;
'Aka mernuji Tuhanht sebelum Urwah kala selamatnya

Khirasy,lrarena sebagian kcburukan lebih ringan dari sebagian

lainnya'."341

Mereka menyaiakan bahwa Ktrirasy selamat sebelum Urwah.

3644l.Abu Knraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada'kami dari Su$an, dari Khushai{, dari

3'fr Bait syair ini karya Shafiyuddin Al Halli dari Ba[r Ath-Thm,,il. Lihat Ad-
Diwan (hal.3l).
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Mujatrid, tentang firman-Nya, W Af";.$$V "Dan bumi

sesudah itu dihamparkan-Nya," ia berkata *(Maksudnya

adalah), disamping itu dihamparkan-Nya."r2

36442.Ibnu Basysyar menceritakan kepadaku, ia bertata:

Abdurrahman menceritakan kepada kauri, ia bertata: Suryan

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mujahid, ia

berkata,'Bumi pada saat itu dihamparkan-Nya."r3

36443.Abdunatrman bin Abdillah bin Abdil Hakam menceritakan

kepada kuqi, ia berkata: Ali binMa'bad menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhammad bin Salamah menceritakan

kepada kami dari Khushai{, dari Mujatrid, te,ntang firman-Nya,
-tg, 

A{3 

";. 
3}{V "Dan bumi sesudah itu dihamparkan'Nya,"

ia berkata, "(Maksudnya adalah), disamping itu dihamparkan-

Ny".-'*

36444.Muhammad bin Khalaf Al Asqalani menceritakan kepadaku, ia

.-berkata: Rawwad bin Al Jarratr menceritakan kepada kami dari

Abu Hamzah, dari As-Suddi, tentang firman-Nya, Aft'-t;.Jfrt
-(tr "pon bumi sesudah itu dihamparkan-Nya," ia berkata,

"(Maksudnya adalatr), disamping ifu dihamparkan-Nya."3as

Pendapat yang kami kemukakan dari Ibnu Abbas 
-bahwa

Allah Ta'ala menciptakan bumi dan komponen-komponennya namun

belum menghamparkannya, kemudian Allah beralih menciptakan

langit dan menjadikannya tujuh langit, setelatr itu Allatr

menghamparkan bumi, lalu memancarkan darinya mata airnya, dan

(menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya serta memancangkan gunung-

gunungnya- lebih tepat lantaran zhahir redaksinya, sebab Allalt SWT

Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al 'Uyun (6/199).
Karni tidak menemukan atsar ini dalam referensi-referensi yang ada pada

karri.
Al Mawardi dzlanAn-Nulut wa Al 'Uyun (61199)..

LihatTafsir Al Qurthubi (191205).
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berfirman, -tittfujt';.rf;{V "Dan bumi sesudah itu dihamparkan-

Nya," sedangkan yang dikenal dari malcna adalah i{ (sesuda}r)

merupakan kebalikan dari '# (sebelum). Adapun Atlatr

menghamparkan bumi setelah penciptaan langit yang tujuh,

menjadikan malamnya gelap-gulita dan menjadikan siangnya terang-

benderang, tidak memastikan bahwa penciptaan bumi itu setelah

penciptaan langit.

Penghamparan langit menurut perkataan orang Arab artinya

pembentangan dan perentangan. Dad situ terlatrir pola dahaa

-yadhuu- dabwan dan daftaitu - adfuii - dabtan. Ini adalah dua

macam logat (dialek atav aksen). Contohnya yaitu perkataan

Umalyatr bin Ash-Shalt berikut ini:

'$le C"i!,, ?$b# q;6:#l; a.;.;'rt;

"sebuah negeri kami bentangkan, kemudian karni malonurknn,

lalu tinggal di negeri lainnyayang lebih baik darinya.-3a6'

Perkataan Aus bin Hajar tentang sifat hujan adalah:

6-t:' +t 'rf "u*v'f.? # !)# e:r\i *y E ,;;)t \Fii

"Ia meminggirknn kerikil dari tanah bartt yang hendak digemburkan, .

sealan-akan itu adalah sekop atau pemain perentang."347

Mayoritas ahli tafsir sependapat dengan kami mengenai makna

lafazh-'€t . Riwayat-riwayat yang sesuai dengan malana ini adalatl:

364A5.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

Bait syair ini terdapat dzlan Ad-Diwan (hal. 58) dari qasidah panjang yang

redalcsi awalnya yaitu:
:* nt ,12 ,#-ti q# ,.t:k;ltiv *

" B elaj arlah, learena'sesungguhnya Allah tidalctah i ep erti makhluk-Nya.
Dia pencipn dan tidak ada seordng pembangkang pun yang luput dari Allah."
Bait syair ini terdapat dalanAd-Diwan (hal. 13).317
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menceritakan kepada kami, ia berkata, Su'ia me,nceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, Af";.,f;f$
-t(tr "psn bumi sesudah itu dihamparkan-Nya," ia berkat4
*(Maksudnya adalah) membentangkann5xa.'r4E

3646.Muhammd bin Khalaf menceritakan ke,padaku, ia bed€ta:
Rawwad menceritakan kepada kami dari Abu HamzalL dari
As-Suddi, telrtang firman-Nya, -lgr "Dihamparkan-Nya," ia
berkata, "(Makzudnya adalah) dibentangkan-N),a

36M7.Ibnt Basysyar me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurralrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$mn

menceritakan kepada kami, te,ntang ayat, -({t " Dihamparkan-
Nya," ia berkata, "(Maksudnya adalah) dibentrngkan-Nlo.""o

Ibnu Zaid berkata dalam riwayat berikut ini:

3648.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kmi, ia bertata: Ibnu Zaid berkata

te,ntang firman-Nya, W "Dihamparkan-Nya," bahwa
-' 

(maksudnya adalah) digemburkan-Nya; dibelah-Nya $:6,ti,fr*itl *ta memaicarkan daripadanya mata aimya, ilan
(menumbuhlcan) tumkth-tunkthan tya."

Ia lalu merrbacakan ayat, (liliYtg{? -Kemudian Kami
belah bumi dengan sebaik-baibtya." ((it. 'Abasa [80]: 26)
Hingga, (lt''6.Si " D an ktah -buah an s ert a ttmlntt +trm1ntt an."
(Qs. 'Abasa [80]: 31),

Ia lalu berkata, 'I(etika menrbelahnya, Allah me,lnrmbuhkan

ini darinya . f#i*6ir'fft'Dan bumi yang mempunyai tumkth-

As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur (8/4ll), menyandarkamya kepada Abd
binHumaid.
Lihat Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al 'Uyun (61199) &ri Ibnu Abbas.
Ibid.
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tumbuhan'. " (Qs.Ath-Thaariq [86]: l2)"'
Firman-Nya , V,C A A "fa memancarkan daripadanya mata

airnya," maksudnya adalah, Dia mengalirkan padanya sungai-sungai.

lisf,1 "Dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya." Anbata

nab aat ahaa'tnenumbuhkan tumbuh-tumbuhannya".

Para ahli tafsir mengemukakan pendapat senada dengan

pendapat kami ini. Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

36449.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya, lirT;t "Dan (menumbuhkan) tumbuh-

tumbuhannya," batlwa (maksudnya adalah) apa-apa yang Allah
ciptakan padanya berupa tumbuh-tumbuhan. Sedangkan 6i6
"Mata airnya," adalah sungai-sungai yang dialirkan
padatya."3s2

Finnan-Nya, (itr3$S "Dan gunung-gunung dipaniingt*n-
Nya dengan teguh," maksudnya adalalr, guilmg-gunung

dipancangkan-Nya padanya dengan teguh. Pada redaksi ini terdapat

kalimat yang dilewatkan, yang tidak perlu disebutkan karena sudah

tersirat dari redaksinya, yaitu fiihaa "padanya", karena makna redaksi

ini )xaitu wal jibaala arsaahaa fiihaa "dan gunung-gunung

dipancangkan-Nya padanya dengan teguh".

36450. Bisyr menceritakan kepda kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatu tentang ayat, (U1\3VS "Dan
gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh," ia berkata,

"Maksudnya adalah, dipancangkan-Nya agar tidak bergoncang

Al lvlawardi dalmAn-Nulut wa Al 'Uyun (61199).

Lihat Riwayat Ibnu Al Javzi dalamhd Al Masir (9123), tidak menisbatkannya,
serta Asy-Syankani dalera fa1111l Qadir (51379).
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beserta para penghuninya. "3s3

3645l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Atha, dari Abu Abdirratrman
As-Sulami, dari Ali, ia berkata, "Setelah Allah menciptakan

bumi, ia pun bergoncang hebat dan berkata, 'Engkau
menciptakan Adam dan anak kefunurannya di atasku, yang

mereka mencampakkan kebusukan mereka kepadaku dan

melakukan kesalatran-kesalahan di atasku'. Allah lalu
meneguhkaffiya, diantaranya ada yang dapat kalian lihat dan

, ada pula yang tidak dapat kalian lihat. Hal yang pertama kali
menegtrtrkan bumi adalah seperti daging unta, yang bila
disembelih dagingnya rontok."35a

coe

(, d;nj !'fi-A @ 6K8'afri *{C fsg@'-{,$'$ K U

" (Serwn itu) unrl.rk la;sffiangarnrw il$ urJatk bhfiang.
binatang temaknw. Malra apabila malapetala yonrg sangd

besm (Hdri Kiamat) tclah ilatang. Pada hari (l,ctil<n)
ffiLrnsia teringat akfrrJ opa yarrg tplah dil<r,ridl<otuuya, ilflrt

iliper|lilwrl<frrJ nqala ilengan ielaslnpada setiap orarrg yang
mclilrot."

(Qs. An.Naazi'aat l79ll 33.361

Lihat Al Qurthubi d^lan^ Al Jami' li Ahlam Al Qur'an (19/205), tidak
menyandarkannya.
As-Suyuthi dzlan Ad-Dun Al Mantsur (41602), rnenyandarkannya kepada
Ibnu Jarir, serta Asy-Syaukani dalarn Fath Al Qadii (3166).
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Takwirf irmailAuah:@t;Kfi 'l,'/lrhi.;flrii,@'#.$KC"
,;i-d$ $ij@ &7cd;.1"15:fi-;i- (lsemia itul untuk
kesenanganmu dan untuk binotang-binatang ternakmu. Maka
apabila malapetaka yang sangat besar [Hari KiamatJ telah datang.

Pada hari ftetikal manusia teringat akan apa yang telah
dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap
orang yang melihat)

Firman-Nya, 'f$'$'{J ({ "1semua itu) untuk lcesenanganmu

dan untuk binatang-binatang ternalonu," maksudnya adalatr, Allah
menciptakan semua ini serta mengeluarkan dari bumi mata airnya dan

tumbuh-tumbuhannya untuk kemanfaatan kita dan sebagai kesenangan

hingga waktu tertentu.

Firman-Nya, €KI2Ahi9l{,(;$ *Malca apabita malapetatra
yang sangat besar (Hari Kiamat) telah dating," maksudnya adalah,

apabila datang yang menghantam segala sesuatu yang besar sehingga
menyelimuti png selairurya karena sangat dahsyatnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan salah satu

sebutan Hari Kiamat. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat
ini adalatr:

36452. Ni menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadalo dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
fimran-Nya, 6piffitq&t1$ uMaka apabita malapetaka
yang sangat besar (Hari Kiamat) telah datang," ia berkat4
'Maksudnya adalatr dari rulma-nama Hari Kiamat. Allah
menyatakannya sebagai sesuatu )ang besar, dan
memperingatkannya kepada para harrrba-Nya."3ss

36453. Muhammad bin Imarah me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

355 Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al'Uyn (6t2}O)d,n Ibnu Athifh dalam Al
Muharrar Al Wajiz$la3$
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Satil menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin
Mighwal menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Al
walid, tentang firman-Nyq {Kl'i6i*i(t1l$ *Uatra apabila
malapetaka yang sangat besar (Hari Kiamat) telah datang," ia
berkatq "(Maksudnya adalah) digiringnya ahli surga ke surga

dan ahli neraka ke neraka."3s6

Firman-Nya, $:"('#$3:S-ii. *Padq hari (ketika) manusia

teringat akan apa yang telah dikerjalunnya," maksudnya adalah,

apabila telatr datang malapetaka.yang sangat besar pada hari manusia

teringat semua perbuatannya sewaktu,'di dunia, baik yang berupa

kebaikan maupun keburukan.

Firman-Nya, ljfi irli "Oon diperlihatkan neraka dengan
jelas," maksudnya adalah, ditampaliikan Neraka Jahim, yaitu neraka
Allah yang diperlihatkan kepada setiap png melihatnyq 1lal<rd kepada
penglihatan mereka yang dapat melihat.

{too

';*,@€icr,a:#t3r@61i,,1fi :;r:,@"{;t*,

@",tri e'ifrlg@ 6ii *,fri e3 .{,;ti; 3L
"Adapun otmtg yarrg melonqauibatasr danlebih

mengutnrnal<anlrchiilupan&tniarmakrl-sentngguhnyo
neralcalah tentpat tinsgal!rya). Dan adapun ofimg.orcmg
yang takutlnpadalcebesaran fdwfirvya dmt rnenalwrt iliri

dmi lccinginan lww a rrat*rry a, m*h semngulnrry a
stngalah tentp dt tinggal (rry a),"

(Qs. An,Naazi' at Uglz 37.41)

356 Ibnu Abi Sfibah dalamAl Muhannaf(7t2ll).
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Takwil fi rman Allah : e 1Jj'r|@. $lai',tr1i';t:;@ rit ;(U
,;,tii'c $ i6 @ iA * fri 63' -;; iri 5c ; fS@ t;jti (.qaip""
orang yang melampaui batas, dan l.ebih mengutan akan kehidupan
dunia" maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal[nyaJ. .Dan
adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan
menahan diri dari keinginan hailta nafsunya, maka sesunggahnya
s urgalah t emp at tingg al [ny al)

Maksudnya adalah orang yang angkuh terhadap Tutrannya,
durhaka kepada-Nya, dan enggan beribadah kepada-Nya.

36454.Muhamrnad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
me,nceritakan kepada kami, semuan),a dari Ibnu Abi Najib, dari
Mujahid, tentang firman-Nya, iiL *M"tompaui batas," ia
berkata, "(Maksudnya adalatl) 'o^shaa 'durhaka'."357 \
Firman-Nya 'Stt',$:;t;; "Dan lebih mengutamaknn

lrehidupan dunia," maksudnya adalah lebih mengutamakan

kesenangan duniawi daripada kernuliaan akhirat dan apa-apa yang

disediakan Allah di dalamnya untuk para wali-Ny4 sehingga ia
berbuat dan berusatra untuk keduniaan dan tidak beramal untuk
akhirat.

Finnan-Nya, {;$ag\$ "Mot* sesungguhnya neralcalah
tempat tingga(nya)," maksudnya adalab sesungguhn)ra neralca Altatr

)rang namaqrra Jahim, adatah ternpat duduk, tempat tinggal, serta

tujuaq png akan ditujunya pada Hari Kiamat.

Firman-Nya, {fi *,fri,13.i;i6 3L';et "Dan adapun
orang-orang yang tahrt kepada kebesaran Tuhannya dan menahan

"7 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 704) dan As-suyuthi dul^nAd-Dun Al Ma*ur
(8/413), kepadaAbdbinHumaid.

-
+LI
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diri dari keinginan hawa nafsunya," maksudnya adalatl orang yang

takut kepada tuntutan Allah terhadapnya ketika ia berdiri di hadapan-

Nya pada ttrari Kiamat, sehingga ia bertakwa kepada-Nya dengan

melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi kemaksiatan-

kemaksiatan terhadap-Nya

Firman-Nya, tilt *,fii A; "Dan menahan diri dari
lreinginan hawa nafsunya," maksudnya adalah menahan diri dari

keinginan hawa nafsunya dalarn hal-hal yang dibenci Allah dan tidak

diridhai-Nya, sehingga ia menjauhinya dan menyelisihi ajakan hawa

nafsuny4 serta beralih kepada hal-hal yang diperintahkan Tuhannya.

Firman-Nya , {}fr e'-:fi ir$ *uot* sesungguhnya surgalah

tempat tinggal(nya)," maksudnya adalatr, sesungguhnya surgalah

tempat tinggalnya. pada Hari Kiarnat.

Telatr kami kemukakan pendapat para atrli tafsir. tentang

makna firman-Nya, ;rit;S€l)j "Dan bagi orang yang tala$ saat

menghadap Tuhannya." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: a6) pada pe,nafsiran

yang tclah lalu, sehingga tidak perlu diulang di sini.

c{}t

5U $ trj{i Ufi.ii iu@ e il fi $,f ,ap
@(c

" (Orang-otorrg l<nfir) beto,nya l<epadarmt
(tvtuhanmad)tentangHariBubangkit,kaporrkah

teriadhry a? Siapal,ah l<anru (sehingga) dapat nerryebutl<mt
(wakamya)TKeqadaTuhanrrurlahdil<enrbalilcan

kcsunahmmya(l<ctrcntuanwakanrya),I(arrruharryo

-

l isz
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nwrteri peringatanbagi siapa yolr.g tal<utl<epadmrya (Hari
Berbangkit). Paddhdri mrr.el<a melilwt Horri Berbangkit iht,

merrel<a seakan alran dnok dn13al (di duria) melainl<mt
(sebmtar saia) di waku sore otau, Fagi."

(Qs. An,Naazi'aat l79l: 42.46)

rakwl firman Anah: 6*n6;@(tjill Ai:i 66y
,,-i'+iJt?$laiiii'{v@@-;s{5at@tr&tEtt@.j
([Orang-orang kaft] bertanya kepadamu [MuhammadJ tentang
Hari Berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kama [sehinggaJ
dapat menyebutkan [walilunyaJ? Kepada Tuhanmulah
dikembalikan kesudahannya [kaentuan waktunyaJ. Kama haryn
memberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya [Hari
BerbangkitJ. Pada hari mereka melihat Hari Berbangkit itu, mereka
seakan-akan tidak tinggal [di dunial melainkan [sebentar sajal di
wafua sore atau pagi)

Maksudnya adalalt orang-orang yang mendustakan
pe,mbangkitan kembali itu bertanya kepadamu, hai Muhaurmad,
tentang Hari Kiamat, saat orang-orang yang telah mati dibangkitkan
kembali dari 'kuburan merekq bilakah hal itu terjadi, kapan
kej adiannya dan kemunculannya?

Al Farra berkata, "Bila seseorang mengatakan bahwa al irsaa'
adalah ungkapan untuk perahq gunung-gunung raasiyah, dan
sebagainy4 lalu mengapa Hari Kiamat disemati dengan kata irsaa'?
Saya katakan, 'Itu kar.e,lra kedudukannya seperti peratru, yaitu apabila
bila berlayar maka akan berlabvh. Rttsuwwuhaa artinya qiyaanuhaa
(terjadinya)'."

Lebih jauh ia berkata, "Qiyam-nya sama seperti qiyam-nya al
qaaim 'berdirinya orang yang berdiri', akan tetapi ini seperti
ungkapan qad qaama al a'dl 'keadilan telatr tegak', qaama al haqq
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'kebenaran telatr tegak', lakni tarnpak dan pasti."358

Abu Ja'far berkata: Altah berkata kepada Nabi-Ny4 uAC
Ta$ *Si"pakah kamu (sehingga) dapat menyebutlcan (wahunya)?"

Maksudnya adalah, unhrk apa engkau menyebutkan kiarnat dan

mencari-cari tentang perihalnya. 
:

Diceritakan batrwa Rasulullatr SAW sering menyebut-nyebut

tentang Hari Kiamat, sarrpai diturunkannya ayat tersebut.

36455.Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Suffan bin Uyainatr menceritakan kepada kami dari Az-Ztrhri,
dari Urwatr, dari Aisyatr, ia berkata, 'Nabi SAW masih sering

ditanya tentang Hari Kiamat sarrpai Allah menunrnkan ayat,

W $ JL@t65niJl p' siopatcah kamu (sehingga) dapat
menyebutkan (walaunya)? Kepada Tuhanmulah dikcmbalikan

lrcsudahanny a (ket entuan waldunya)' ."3se

36456.Abu Kuraib menceritakan kepada karri, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Iuna'il, dari Thariq bin Syihab,

'*ia 
berkata, 'Nabi SAW masih sering menyebutkan tentang

perkara kiamat, hingga turun ayat, (tiit$'$ii,i6;{i'-
'(Orang-orang l*fir) bertanya kepadamu (Muhammad)

tentang Hari Berbangkit, kapankah terjadinry?' Hingga, d
(*r. 'Bagr siapa yang taht lcepadanya (Hari
Berbangkit)' ."3@

Lihat Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra dengan lafaz.hryra (312?4).
Al Hakim dzlan Al Mustadrak @513\. Adz-Dzahabi b€rkata tentangn),a,
"Diriwayatkan oleh Al Humaidi dari Su$,an darinya, sementara SuSran
meriwayatkan.secara munal padz akhinrya."
Al Haitsami dalam Majma' Az-fuwaid (71133), ia bcrkata t€,lrtangnya"
'Diriwayatkan oleh Al Bazar, dan paraperawinya shahih."
Abu Nu'aim dalam Al flilyah Q 13 L4).
Al Haitsalni dzlzm Majma' Az-kwaid (71133), ia berkata, 'Dari Thariq bin
Syihab, ia berkata, 'Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalamya terdapat
perawi yang tidak aku kenal'."

358

359
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36457.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, iaberkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, tentang firman-Nya, 

-65n6e 
"siapakah kamu

(sehingga) dapat menyebutlan. (wahunya)?" ia berkat4
"(Maksudnya adalah) Hari Kiamat."35l

Firrran-Nya, W,+ ;)f "Kepada Tuhanmulah dikembalitran

lc.esudahannya (ketentuan waldunya)," maksudnya adalah, kepada

Tuhanmulah dikembalikarurlxa pengetahuan tentang Hari Kiarnat,
tidak ada yang mengetatrui waktu terjadinya selain-Nya.

Finnan-Nya, (#-;;39,J:$ "Kanu hanya memberi
peringatan bagi siapa yang tahtt kcpadanya (Hari Berbangkit),"
maksudnya adalah, kamu hanyalah seorang rasul yang diufus untuk
memberi peringatan tentang Hari Kiamat bagi siapa yang talq$ akan

siksaan Allah pada hari itu atas kejatratannya, dan kamu tidak ditugasi
untuk mengetahui waktu terjadinya Oleh karena itu, tinggalkan apa

png kamu tidak ditugaskan unttrk mengetahuinya, dan laksanakanlatr
apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu memberi peringatan kepada

siapa yang engkau diperintalrkan unhrk memberikan peringatan.

Ada perbedaan qira'at di kalangan quffa'tentang finnan-Nya,

$;.;;3y1;
Abu Ja'far Al Qari' dan Ibnri Muhaishin membacanya 's$,

dengan tanwin, 1,ang artinya, beliau adalah penrberi peringatan bagi
siapa pug takut kepadanya

Semua quffa' Madinalt Mallkah, KufalU dan Bashrah
membacanya dengan meng- i dhafarr-kan 3 $ t 

"p 
uaa i."'

35r Mujahid rcnyebutkan riwayat sempa dalam tafsirnya (hal. 704).xt Jumhurmcmbacanya 6'#,dcngaaborark idhafoh.

lE!
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Menurut saya, pendapat yang benar mengenai ini adalatr,

kedua qira'at ini sama-sama populer, maka dengan qira'at manapun

seorang pembaca membacany4 telatr dianggap benar.

Firman-Nya ,(G SUStW-lViii'#Y upada hari mereka

melihat Hari Berbangkit itu, mereka,seakan-akan tidak tinggal (di
dunia) melainknn (sebentar saja) di waktu sore atau pagi."
Maksudnya adalah, orang-orang yang me,ndustakan Hari Kiamat, pada

hari mereka menyaksikan Hari Kiamat itu benar-benar terjadi, karena

kedahsyatan huru-harany4 maka seakan-akan mereka tidak pernatr

tinggal di dunia kecuali sesaat pada suatu sore hari atau pagr hari."

Orang Arab biasa mengatakan aatiika al 'asy$ryah au

ghadaatahaa "d<'o akan datang kepadamu sore hari ini atau paginya"

dan aatiilra al ghadaata au 'asyiyyatahaa "aku akan datang kepadamu

pagt hari ini atau sorenya".

Mereka mer{adikan al ghadaaft bermakna permulaan hari,
seryeglara al 'asyfiryaft pengujung hari. Demikian juga firman-Nya, 'i!
(G jtr* maknanya adalah, kecuali pada akhir suatu hari atau pada

permulaannya. Peirgertian ini dikuatkan oleh bait syair berikut ini:

6)to'J )ry,'Ar# 6rri> ;tlGtL+'r):
"Kami menjadi sangat ramai di rumahnya

pada pengujung hilat atau saat tmggelamnya."363'

36458. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan

Umar bin Abdil Aziz, Abu Ja'far, Syaibalq Khalid AlHadzlza,Ibnu Haumrz,
Is4 Thalha[ Ibnu Muhaishin, AbuAm dalam salah safu riwayag dan Ibnu
Muqsirn, membacanya lrili, dengan tanwin.
Lilnt Al Bahr Al Muhith karya Abu Hay5ran (10/403).
Bait syair ini kar1la seseorang dari bani Uqail, sebagaimana disebutkan dalam
Ma'ani Al Qur'an kar1la Al Farra(31234-235) dan dalamAl-Lisan (cntri: .;-),
tidak dinisbatkan.
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tepa4q kami dari Qatadalu tentang firman-Nya, )$ii|-'€Y
U*;i$Jtl$.*Podo hari merekn melihat Hari Bei)oisAt
itu, merelra seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan
(sebentar saja) di waldu sore atau pa&," ia berkat4 "Waktu
dunia dalam pandangan orang-orang itu, saat mereka

menyaksikan akh i tat."3fl

e{to

Al Qrth$i mcncanfirmkan riwayat Serrpa dalalrl AI Jami' li Ahkam Al Qur'an
(19/188) danAsy-syaukani daJzmFart Al Qadir (5/370).
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€D-.f5Ji
" Dia (lvfuhanvnad) bertrru,la nv;r; ann dm b up aling, km ma

telah datang seofitng bun keponary a. T alrul,ah l<frnru

barungl@li ia ingin metrtqsihl<frrr dirirrya (dnri dosa), atmt

dia (ingtn) merdapatl<an pengqaranlalu paqaiaran ifi.t
mertbeirimar{raatkePada,rYa!"

(Qs. 'Abasa [80]: L.4)

Takwir lirman Allah: K;frA arrl-(;@ #if ::E J@ l;i; ;e
-r;5'li'ffif1r- i@ @ia [MuhammaTJ birmuka mAsam dan

berpaling, karena telah datang seorang bata kepadanya Tahukah

kamu barangkali ia ingin membersihkan dirtnya [dari dosa], atau

dia [inginJ mendapatkan pengaiaran lalu pengaiaran itu memberi

,afl$l*-4

;1fi 5:i i,@ ti. la Lrxf,@ ;r,rii( a1 @
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manfoot kepadanya?)

Firman Allah Ta'ala, j4 "Bermulca masam," maksudnya

adalatr berwajah cemberut karena tidak suka &;; "Dan berpaling,"
yatoi wa a'radha "dar_ berpaling". ib(llii{6 "Karena telah datang
s eorang buta kepadanya."

Disebutkan dari sebagian qurra', bahwa ia memanjangkan

futruf alif dengan maad pada lafazh :{; I, yarta ii* Lt. Seakan-akan
maknanya menurutrya adalah, apakah karena didatangi oleh orang
buta ia bermuka masam dan berpaling? Sebagaimana qira'at-nya
orang yang membaca, '4ril(6 ir(6 "Karena dia mempunyai
(banyak) harta dan anak." (Qs. Al Qalarn [68]: la) dengan maddpada
bnnaf alifpada bi dan qashar.s6s

Ada yang berpendapat bahwa orang buta yang disebutkan
Allah dalam ayat ini adalah Ibnu Ummi Maktum. Nabi SAW ditegur
karenanya. Riwayat-riwallat menge,nai ini adalatr :

36459.Sa'id bin Yahya Al Umawi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Hisyam bin
Urwatr, mengenai apa yarq diperolehnya dari Urwatr, dari
Aisyah, ia berkata, "Ayat, ,{i; e 'D!a (Muhamtnad) bermuka
masam dan berpaling', difirrunkan berkenaan dengan Ibnu
Umni Maktum. Ia datang kepada Rasulullah SAW, lalu
berkat4 'Berilah aku bimbingan'. Saat itu di. hadapan

Rasulullatr SAW terdaiat para pemuka kaum musyrik, maka

Nabi SAW berpaling darinya dan menghadap kepada yang

lain. Ia pun berkpta, 'Apakah menurut engkau ada keburukan
pada perkataanku?' Beliau menjawab, 'Tidak'. Berkenaan

355 Jnmhnr membacanya'o[ dcngan izarhamzah.
T:rid bin Ali Al Hasan, Abu lnnran Al Juni, dan Isa mernbacanya l{ aengan
hanaah dan nadd setelahnya.

Sebagian. gurra' merubacanya dengan drn hanzah.
Silaka" libtAl Bahr Al Muhith karya Abu HaSran (10/406).

:-...-]
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dengan inilah diturunkan ayat, li;;,* 'Dia (Muhammad)

bermuka masam dan berpaling'.'o66

36460.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

Gii:i(ii@ii;;;:; *Dia (Muhammad) bermutra masam dan

berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya,"

bahwa ketika Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang

dengan Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahl bin Hisyam, dan Al abbas

bin Abdil Muththalib (beliau memang sering melayani mereka,

dan beliau mengharapkan mereka beriman), datang seorang

laki-laki buta, yang biasa dipanggil Abdullatr bin Ummi
Maktum, ia berjalan ketika beliau sedang berbicara dengan

mereka. Abdullatr minta dibacakan ayat Al Qur'an kepada

Nabi SAW, dan berkat4 "Watrai Rasulullah, ajarilah aktr apa

yang telah diajarkan Allatr kepadarnu." Rasulullah SAW pun

berpaling darinya dengan muka masarn, serta tidak suka

berbicara dengannya dan menghadap kepada yang lain.

Setelah Rasulullah SAW kembali kepada keluarganya, Allah
menahan sebagian pandangan beliau, kemudian menundukkan

kepala beligu, l"lg 4ll"! menurunkan qVat, ii(oi@i;;;*
{lri'ffi 5'r. X@ Krfri;bX.6@ fi\ii *ot, (Mihammad)

bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang

buta kepadanya. Tahukah kamu baranglwli ia ingin
membersihknn dirinya (dari dosa), atau' dia (ingin)

mendapatlcan pengajaran lalu pengajaran itu memberi

Al Hakim dalam Al Mustadrak (21514). Adz-Dzahabi berkata, "Diriwayatkan
oleh Yahya bin Sa'id Al Umawi secara marfu' dari Hisyarru sementara jarnaah
meriwayatkannya secara mursal dari Hisyant dan inilah yang benar,"
At-Tirmidzipada kitab: TafsirAl Qu'an(5/a32, no. 3331)
Malik dalam Al Muwaththa' (11203,to.476\.
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manfaat kepadanya?"

Setelatr ayat ini diturun, Rasulullatr SAW menghormatinya dan

berbicara kepadany4 lalu bertany4

,i!Lt; Y

"Apa lreperluanmu? Apalcah engkau menginginkan sesuatu?"

Ketika iaberanjak dari beliau, beliau berkatq
ac,|i ,i *G t'JJ J^

* Apakah engkau memerlukan s esuatu?"

Itu ketika Allah menurunkan ayat, @;siii;5;[GD ',;:rl,i6
Ki-tr|u1;t; "Adapun orang yang merasa d.irinya sirba *iup,
malra kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu

lralau dia tidak membersihkan diri (beriman)."367

3646l.Abu Kwaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dfii Hisyam, dari ayalurya, ia
berkata, "Ditunmkan berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum.

#\i(itfi@ 8;; * 'Dia (Muhammad) bermutra masam dan

berpaling, karena telah datang seorang buta lcepadanya'."368

36462.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,nceritakan

kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada karni, semuanya (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3399), As-Suyuthi datem Ad-Durr Al
Mantsur (8/416), rncnyandarkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih,
Asy-Syaukui dalam Fath Al Qadir (5/386), dan Ibnu Katsir dalam tafsimya
(t41247,248).
LihatAsbab An-Nuzulkaryr Al Wahidi (hal. 248).
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Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Ny4 iL\fi:i(6
"Karena telah datang seorang buta kepadaf,la," ia berkata,
"(Maksudnya adalatr) seorang laki-laki dari bani Fihr, yang

biasa dipanggrl Ibnu Ummi Maktum."36e

36463.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, i;$i:{6@ jij;,fr*Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, lcarena

telah datang seorang buta kepadanya," ia berkata,
*Maksudnya adalatr Abdullah"bin Zaidah, yaitu Ibnu Ummi
Maktum, ia datang kepada beliau minta dibacakan ayat Al
Qur'an, yang saat itu beliau sedang berbincang-bincang
dengan Umaylratr bin Khalaf, seorang lalci-laki pernuka

Quraisy, lalu Nabiyrllah SAW berpaling darinya. Berkenaan
dengan itulatr Allah me,nunurkan ayat, irz$li{,r1@i;;tU
'Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, -kareryg

" telah datang seorang buta kepadanya'. Hioggq {iii;16
' Maka kamu mengabaikannya' ."

(Ia juga berkata), 'Disebu&an kepada kami, bahwa setelah itu
Nabiyullatr SAW menunjuknya dua kali sebagai pengganti
beliau di Madinatr, )Naitu pada dua kali peperangan png beliau
ikuti, supaya ia mengimami shalat para pendudtrknya."3To

3&@.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

.kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, bahwa ia
melihatrya pada Hari Qadisiyah dengan menrbawa panji hitam
dan me,ngenakan perisai.3Tl

Mujahid dalamtafsimya (hal. 705).
Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uyun (61202).
Ahmad dalam musnadrya (31132) dan An-Nasa'i dalam As-Sunan Al Krbra
(s/r8l).
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36465.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, ia
berkata, "Ibnu Umni Maktum datang kepada Nab' SAIM

ketika beliau setiang berbicara. dengan Ubay bin Khala[
nrrmun ternyata beliau berpaling darinya. Oleh karena itu,
Allah menurunkan ayat kepada beliau, d;;;4 *Dia

(Muhammad) bermuka mutam dan berpaling." Setelah itu
Nabi SAW me,nghormatinya

Anas berkata, "Lalu aku melihatnya pada Hari Qadisiyah
mengenakan perisai dan me,mbawa panji hitam.'r7z

36466.Diceritakan kepadalru dari Al Husain, ia berkata: Al<u

mendengar Abu Mu'adz berkata: Llbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhatlhak berkata

tentang firman-Nya, Ji;; ,* *Dia (Muhammad) bermulw
masam dan berpal@," ia berkata, "Rasulullah SAW sedang

melayani seorang laki-laki dari kalangan musyrik Quraisy
yang berharta banyalq dan beliau berharap orang itu beriman,

lalu datanglah seorang laki-laki buta dari golongan Anshar
yang biasa dipanggl Abdullah bin Ummi Makhrm, bertanya

kepada Nabi SAW. Namun Nabiyullah SAW tidak
menyukainya dan berpaling darinya serta menghadap ke aratr

orang kaya itu. Allah pun me,lrasihati Nabi-Nya, dan setelah itu
Nabiyullah SAW menghormati Abdullatr, bahkan beliau
menunjtrknya dua kali untuh me,lrggantikan beliau (mengimami

shalat para pendudnk) ketika beliau mengi}uti dua
peperangan."l'3

3il67.Yunus menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Wahb

Abdurrazzaq dalam tafsirq,a (3/348) dan Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabaqat Al
Kubra(41212).
Ahmad mengeluarkan riq/ayat s€nrpa dalam mrsnadnya (31192) dan Abu Daud
dalam srmaonya (31 l3l, no. 293 l).
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me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata

ketika ditanya tentang firman Allah, #V(it{&i€D J;;; *
"Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena

telah datang seorang buta kepadanya." Ia berkatq "Ibnu

Ummi Maktum datang kepada B.asulullah SAW, sementara

yang menuntunnya bukan orang but4 tapi ia sendiri memang

buta. Rasulullah SAW memberi isyarat kepada yang

menuntunnya trnfuk berhenti, se,mentara Ibnu Ummi Maktum

mendorongnya karena tidak melihat, sampai-sampai

Rasulullatr SAW bermuka masirm. Allah pun menegur beliau

berkenaan dengan i"i, ti';tx a$fi@#\i(itf J@ i;;; *
'Dia (Muhammad) berutuka ,nasam dan berpaling, karena

telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu

barangkali ia ingin membersihlcan dirinya (dari dosa)'.

Hirggq {i'^i ;6' Maka kamu mengabaikannya' ."

Ibnu Zaid berkata, "Seandain5ra Rasulullah SAW pemalt

ule,nyembunyikan sesuatu dari wah),tl, tentu beliau

menyenrbunyikan ini pada dirin5tr-"

Ia juga berkata, 'Beliau melayani laki-laki terhormat ini ketika

masih Jahili)rah karena berharap ia mau memeluk Islam,

karena itulah beliau mengabaikan (Ibnu Ummi Makturn)."374

Firman-Nya, Ki-iaarl,S *Tahukah kamu barangkali ia
ingin membersihlcan dirinya (dari dosa)," maksudnya adalah, apakah

engkau tahu, hai Mutramma4 barangf,ali orang buta yang e,ngkau

bermuka mas,rm terhadapqra itu #;-*Ingin membersihkan dirinya,"

dari dosa-dosanya.

Ibnu Zaid berkata menge,nai ini sebagaimana riwayat berikut

ini:

'71 As-Suyu&i dalamTowir Al Havalik(l/161, no.476).
Llhat ringkasanq"a oleh Ibnu Athifh dslam Al Muharar Al Wajiz (51436).
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36468.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata
tentang firman-Ny4 g:;-lyi ,,Barangkali ia ingin
membersihkan dirinya," bahwa (maksudnya adalah) memeluk
Islam.375

Firman-Ny4 -r;Sli';rt $t- il,,Atau dia (ingin) mendapattran
pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat lcepadanya,,,
maksudnya adalah, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu
pengajaran itu bermanfaat b"gnyq yakni ia dapat menganrbil
pelajaran sehingga pelajaran dan nasifoal itu bermanfaat baginya.

Qira' at dengan rafa' : iiiii, kare,n a dr-, athaf-kan kqada f! .

Telah diriwayatkan dari Ashim qira'at dengan rafa, darr
nashab. Qira'at dengan nashab karena dianggap sebagai penimpal
dengan futruf fa'untuk 

'F,t'u sebagaimana ungkapan penyair berikut
ini:

qX u tirt si# W):!il ;:;sr

,W ,y:*$t'&r# Wt;: n'uhtA-f
"Barangkali perjalanan atau pergantian wahu

telah menunjukkan kepada kita penderitaannya.

Sehingga jiwa pun, merasa tenteram terhadap lceluhannya

dan terbebas dari dampak-dampabtya.,,377

Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (4t446).
Jumh-urrembacanya ; '-'::4, de".ga,-rafa'pada hunrf .aiz sebagai ,athf pada
Infaz}-fi.'r1.
Ashim dalam riwayat yang rirasyhur, Al A'raj, Abu Haiwah, Ibnu Abi Ablall
dan Az-7-a' farani menrbacanya dengat nas hab pada keduanya.
Silakan lihatAl Bahr Al Muhith karya Abu Hay5ran (tO/407).
Bait-bait syair yang eryat ini termasuk yang dicantumkan oleh Al Farra dalarn
Ma'ani Al Qur'an (3/235) dan tidak dinisbatkan kepada siapa pun.

. tt 4,,
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Lafazhg{ diriwayatkan de,ngan rafo' dan nashab.

{}io

i;. ii.( ;rt@ g;.ii 6)i;6@ a#, :i &@',;:;\;6

@gt';i;e@,;,:t-;i@
"Adapun otaNtg yorrrg fiwrcrsd dirirrya sqba *Wp,

mnkr-t<nnu rnelayanirry* Padalwl fidak ada (celamt)
atrlsntu l<alau dia ddak metrtqsihlrrlrJ diri (bcriman). Dart

anaWn oftmg y arrg datang kepadf,fiuu dangan bu segua
(un/ntk wndapotl<an pengai trm), sed.ang it takut lnpada

( Nlah), mako kmw nwrgab ail<arvryt d."

(Qs.'Abasa [80]: 5.10)

rlkwil rirman Auah:'ff;$ AiZq@ ;r:S :;',;fi@|;ifr ,d
;fi'^ii;fi@,9- jig6ji:ttil'@<,qdipunoransyansmerasa
dirinya serba cukup, maka kamu melayaninyo. Padahal tidak ada

[celaanJ atasmu kalau dia tidak membersihkan diri fberimanJ. Dan

adapun orang yang datang lepodamu dengan bersegera [untuk
mendapatkan pengajaranJ, sedang b takut kepada [Allah], maka

kamu mengabailunnya)

Maksudnya adalalu wahai Muhammad, orang )Narlg meftlsa

cukup dengan hartanya justnr engf,au lapni karena mengharap ia

memeluk Islarrl.

36469.Ibnu Humaid me,lrceritakan kepadakrl ia berkata: Mahran

menceritakan kepada katni dari Sutna& tentang firman-Nya t11

Ibnu Mandzur mnyebutkan tiga bait pcrtama darltm AI-Lisan (enti: d), tiaat
rncnisbatkan baqra kcpada Al Farra.
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Ui3'5';fi@',;:Ji *Adapro, or@tg yang meratta diinya
serba anhtp, maka kamu melayanilqru," ia berkata"

'Diturunkan berke,naan de,ngro Al abbas.'37t

3647}.Mutrammad bin Amr me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, iaberkata: Isa me,nceritakan

kepada kami, Al Harits me,lrceritakan kepadalru, ia berkata: Al
Hasan me,nceritakm kepada kmi, ia berkata:. Warqa

menceritakan kepada kami, s€mtrarDfir (ha dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahi{ tqilmg firman-Nya, |;irX,r6
"Adapun orang yang merrcta dirilrya serba c7thtp," ia berkata
'(Maksudnya adalah) Utbah bin Rabi'ah dan Syaibalt bin
Rabi'ah."379

Firman-Nya, KL$ a*U; *Padatnl fidak ada (celaan) atasmu

kalau dia tidak membersihkan diri (berbtan)," maksudnya adalalU

cela apa atasmu kalau ia tidak membersihkan dirinya dari kekufuran

lalu memeluk Islam?

Firman-Nya, ;;i|;n@#-t:( nut*oon adapun orans yans

datang lrepadamu dengan bersegera (untuk mmdapatkan

pengajaran), sedang ia tahtt kepada (Allah)," maksudnya adalatt

orang buta yang datang kepadamu dengan bersegera, sedangkan ia
takut dan bertakwa kepada Allah.

Firman-Nya, e;ibLii "Maka kamu mengabaikannya,"

maksudnya adalatr, engkau justnr berpaling darinya dan

me,ngabaikannya, serta me,nyibulkan diri dengan orang lain.

rtria

Lihat As-Suyuthi fiaten l[.ps7 Al Msrtsur (8/416),
ke,pada Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih-
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 705), Ibnu Al Jauzi dalem Zad Al Masir (9t27),
dan As-Suyuthi dzlam Ad-Dun Al Mantsw (U4fi), menyandarkannya kepada
Abd bin Humaid serta Ibnu Al Mundzir.

378

1T'



$rllahl{bdsa

@,,6tui$t: $@ ;;;15@ ;;t o $;
"Sel<,ali-l<oli jangan (drrnikirr,'l) !, Sesunggzhny a aimart

aiarmTuhmt ir.l adalah suaht, puingatan, mflka
barangsiapd ydrJg menghendaki, tpnailah ia

mernpuhafll,anrrya,didatonrkitab-kitabyolngdinntli,olcan,
ydrJg didrrggil<orJlagi diilcilorn, ili tnrgan pora penulis

ftnrdail<or),lmgnrulinlrldiffiakti.Bhu,salahmmrusia;
alangkah anat wrgd l<e@bonny a"

(Qs.'Abasa [80]: ll.17l

rakwit rlrmen Nleh:';9qht@l3t'fifi@Tfiqf'if
';jrly'#t ri@ ;; rs01 ifr "fip i{tr rtii@ \s"*"ri-i,ai
jangan [demikianJl Sesangguhnya ajaranqiaron Tuhan itu odolah

suofit ihringatan, nalra forangstopayang menghendtki" tentulah b
memlrcrhotileannya, dl dtlarn Htobffirob yang dimulialcan, yalg
ditinggifun lagi disucilutt, di tangan para penalis lmfui*afi, yang

malb lagt berbaldl Btnosolah manusia; alangfuh amot sar.gal

lekafuoanyal

Firman-Np, * *S"t tt-t li jangan [demilcianJ," maksudnSa

adalab perkaranya tidak sq€rti )ang engkau lakukaq hai

Muhamma{ 1laitu bermuka masam tertradap orang yang datang

kepadamu de,ngan bersegera dan ia takut kepada Allah, se'lnentara

engtau justru melayani orang yang merasa diriqa serba cukup.

Firman-Np, 7S (y*Sotaryguhnya aiaran-aiaran Tuhan itu
adatah suatu peringatan" maksudn5a adalatt ajaran-ajaran ini dan

snrah ini adalah Tfi*Srotu peringatan" Nasihat dan pelajaran. 'iig
?St "Malca barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia

;iifi *;; @ ifili* 4@ :;tS' i6 *@W qi;(
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memperhatikannya." Memperhatikan wahyu yang dittrrunkan Allah.

Haa' Oufoti dhamir haa) pada lafazh f! kembati kepada

surah, sedangkan pada lafazh i;$ l*" Arti kepada penurunan dan

wahyu. ,.;oa,,Di dalam kttab-kitab." Allah berfirman bahwa ajaran-

ajaran ruhan itu adalah suatu peringatan pfufri@';$;#g*oi
dalam kitab-kitab yang dimulialan, yang ditinggikan lagi disucikan-"

Maksudnya adalah Lauh Mahfirztr, dan itulah png ditinggikan dan

disucikan di sisi Allah.

Firman-Nya, ifiofi, "Di tangan para penulis (malaikat),"

maksudnya adalatr Kitab-Kitab png dimuliakan di tangan para

s aafir." Safarah merupakan benttrk j amak dai s aafir.

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai identitas mereka?

sebagian mengatakarq bahwa mereka adalah para penulis.

Riwayat-riwayat yang sesuai de,nganpendapat ini adalah:

36471. Ali menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mir'awiyah

menceritakan kepadaku dad Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, ifi ,s fi,i^berkata,'?ara penulis."38o

36472.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadalu

tentang firman-Nya, ifi e$ ia berkata,'?ara penulis."38l

Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah para qari'.

Riwayat yang sesuai denganpendapat ini adalah:

36473.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan' kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, teintang firrran-Nya, A@:;tti6fi

Al Mawardi dzlzm An Nukat wa Al 'Uyun (612M) dan Ibnu Al Jauzi dalam

tudAl Masir(9126).
AMurrazzaq dalam tafsirnya (3 1392).
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ifitfi@;{#i;i@ i9# *Mata barangsiapa vans
menghendaki, tennlah ia memperhatikannya, di dalam kitab-

kitab yang dimulialan, yang ditinggilmn lagi disucilcan, di
tangan para saafir," iaberkat4 "Mereka adalah paraqari'."382

Ada yang mengatakan bahwa meieka adalah malaikat. Mereka

yang berpendapat delnikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

36474.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kq,padakrL ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari aphnya dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 'ifie$
i;;f\$P "Di tangan para saafir (malaikat), yang mulia lagi

beibait," ia berkata, 'Maksudnya adalah para malaikat."383

36475.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Walfi
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud betkata

tentang firman-Nya, i;;$@ifie$*ot tungan para saafir
(malaikat), yang mulia lagi berbabi," ia berkat4 "As-safarah

iilalatl png menghitung amat perbuat*.,384

Pendapat yang benar mengenai ini adalah yang me'nyatakan

batrwa mereka adalah para malaikat yang menjadi penghubung antara

AllalL para rasul-Np, dan watryr. Safiir al qaum adalah png
mengupayakan perdamaian di antara mereka. Dikatakan battwa

safartu baina al qaum artinya aku mendamaikan di antara me,reka

Contohnya yaitu ungkapan penyair berikut ini:

.t- *: o1.',pril6i# ,r; ;.irrl;it 7;l r,
*Aht tidak meningalkan para pendamai di antara lcaumht,

Al Mawardi dzlzm An-Nulcat wa Al 'UW $nM), Ibnu Al lava' dab'n Zad Al
Masir (9D6), dan Ibmr A&iyah dql",r, Al Mrrtarrar Al lYaiiz (51438\.

Ibnu Athiyah doJramAl Muharrar Al Wajiz $lal$.
Lihat Ibnn Al lanlrrdalamTz,d Al Masir (9D9).
Al tvlawardi dalam An-I,fukat wa Al 'UW (61204.).

3t2
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dan alat tidak menyebarlcan keanrangan bita aht berjalar.,385

Jika arah penakwilannya memang seperti yang . kami
kemukakan, maka bisa juga pernatrraannya sama seperti yang

dikatakan oleh mereka, bahwa mereka adalatr para penulis, dan

mereka adalah para qari' (yang me,rnbacakan), karena malaikatlah
yang membacakan kitab-kitab dan menjadi mediator antara Atlah
dengan para rasul-Nya.

Firman-Ny4 iii$-"Yang mulia lagi berbatdi.- Al bararah
me,nrpakan bentuk janak dari baar, sebagaimana al kafaraft be,ntuk
jamak dari lraafir, dan as-safoarai bentuk junak dad, saahir. Hanya
saj4 yang dikenal dari perkataan orang Arab apabila mengucapkan
kata tunggal yatcni rajul ban "laki-laki berbakti" dan imra'ah barrah
'lerempuan berbakti". Bila menjamak maka mereka
mengerrbalikannya kepada jamak fa'll, sebagaimana mereka berkat4

€;",J.r, A* untuk benhrk jamalarya mereka berkata, it;. Seakan-

akan kias untuk bentuk hrnggal adalah q;lg. Telatr diriwaya&an dari
sebagian orang Arab, qaum Htayarah bararah, )ang bentuk
tunggalnya Htair, dan bentuk tunggal dari bararah adalah ban.

Firman-Nya, XlflVdtii$ "Binasalah manusia; alangkah
amat sangat lekafiranf,la," maksudnya adalatr, terlaknatlatr manusia
yang kafir, alangkatr kafimya dia.

Pendapat kami senada dengan pendapat Mujatrid berikut ini:

36476.Musa bin Abdinahmai'r ru Masruqi menceritakan kepadalcu, ia
berkata: Abdul Humaid Al Himmani menceritakan ke,pada

kami dari Al A.]masy, dari Mujahid, ia berkata, "setiap redaksi
'*tVrB 'binasalah manusia')rang ada dalam Al Qur'an, atau

3Es Bait syair ini dicantumkan oteh Al Farn dalamMa'ani Al Qur'an (31236) da\
tidak dinisbatkan" demikian juga oleh Al Qurthubi dalanAl Jami' li Ahtcam Al
Qur'an (191216).
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f ila bil insaan,maka maksudnya adalah orang kafir'"386

36477.Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Malran

menceritakan kepada kami dari Suffan, tentang ayat, -YS'{$

';jgi "Binasalah marutsia; alangknh amat sangat

kekafirannya,,, iaberlcat4 '"Telali sampai kepadaku bahwa itu

adalah orang kafi"."387

Firman-Nya, ';:;fi X"duapemaknaan unhrk ini:

Pertama: ungkapan ketakjuban tentang kekufurannyq padahal

Allah memberikan kebaikan kepailanya sementara ubun-ubunnya di

tangan-Nya.

Kedua: Apa Yang membuatnYa kafir.

{DCO

';t:?@{A##@;ifri'il#"
';;rt:.661i@;f[

@rc;;6t:,
@::A:Yi{6*@t

"Ddri o,ldt<ah /Jilah mmciptal<uvtya? Dati setstcs mmd,

/Jlah morciptalanrry a lalu mmeffitartny a. Kenudimt Dia
memilahlrs1idtfi uyla,tcsrudianDianematikmtnyadart

mema.rul&,armyol<edal,fl/Itlatbtl,.rlce1n/lr.tdianbilaDia
menghendaki, Dia @ a l<unb ali. s el<ali'l<ali

iarrgorr; rnrarusia iat.behm npelakartorlorr' apa yang

di1e,ilntnlil<mrNlahka1adanYd."

(Qs.'Abasa [80]: L8'23)

Al Mawardi dalan An-Nulut wa Al 'uyn (6/205) dan Ibnu Al Jauzi dalam

zna il u*ir(9/30). Kami tidakmc,ncmrkaorya dzlamTafsir Muiahid.

Lihat lbnu Al i"rra aaUmZaa il Masir (9130) dari Mujahid'

3r5
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rakwil firman Allah: :#@ :;Si.itfic@i,fi;;6tu
:,:itt d;;.r1 k@ t;t:ei,fi@,'"ii$';fr ?@ A,t$t (o art apahah
Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya
lalu menentukannya" Kemudian Dia memudahkan jalannya,
kemudian Dia mematikannya dan memssuhkannya ke dalam kubur,
kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kemball
Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang
diperintahkan Allah kep adanya)

Maksudnya adalatr, dari apakatr Tuhan menciptakan manusia
yang kafir itu sehingga ia sombong dan e,lrggan taat kepada Tuhannya
serta mengakui keesaan-Nya?

Allah SWT lalu menjelaskan dari apa dia diciptak ^, ft'fiCi,-r'!i " O ort s et et es m ani, Atl ah mencip takannya I alu m enentukanny a,"
beberapa kondisi, yaitu setetes mani, lalu segumpal darah, lalu
segumpal dagng, lalu kondisi-kondisi lainnya ketika ia masih di
dalanr ratrim ibunya. 'rA#ri "Kemudian Dia memtdahkan
j alannya." Maksudnya Allah memudahkannlNa menemptrh jalannya.

Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai jalan yang
dimudalrkan baginya.

Sebagian mengatakan bahwa itu adalatr keluarnya dia dari
perut ibunya. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan
riwayat-riwayat berikut ini :

36478.Muhammad bin Sa'ad meaceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahk-u menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan
kepadaku dari ayahnya dari Ibnu Abbas, tentang ayat, '51;t';3

ii- "Kemudian Dia. memudahkan jalannya," ia beikata,
"Maksudnya adalatr keluarnya dia dari perut ibunya. Allatl
memudatrkannya."388

3EE Ibnu Ahiuah dalanAl Muhanar al tYajk (st438) dan Al Mawardi daramAn-
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36479.Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Isma'il, dari Abu

Shalih, tentang firman-Ny4 fAg:ti3 "Kemudian Dia

memudahkan j alannya," ia berkat ao "J ilanrahim."38e

36480.Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Su$ran, dari As-Suddi, tentang

firman-Ny4 ';A#r# "Kemudian,. Dia memudahlcan

jalannya," ia berkata, "(Maksudnya adalah) keluamya dia dari

Perut ibunl'a."3s

36481.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang firman-Nya, f;i-|gt # "Kemudian Dia memudahtcan

jalannya," ia berkata, "(Maksudnya adalah) keluarnya dia dari

perut ibunya."3el

36482.Bisyr menceritakan kepada kard, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me'lrceritakan

trepada kami dari Qatadab tentang firman-Np, ';;3-:#r'#
"Kemudian Dia memudahkan jalannya," ia berkata'

"(Maksudnya adalah) Allah mengeluarkannya dari perut

ibunya."3e2

Ada yang me,lrgatakan bahwa maksudnya adalatr jalan

kebenaran dan kebatilan. Kami me,nerangkan kepadanya dan

mengaj ariny4 serta me,mudahkannya untuk melakukannya.

Mereka yang berpendapat de,mikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

Nutcat wa AI 'Uyn (6D06) dari lhimah 56ry6 ddfo-phnhhak
Ibid.
Ibnu Al Janzi dalam Zad Al Mosir (9131) dan As-syaulani dalam Fath Al
Sodir(sBu).
AMurraazaq dalam taBirnya €493).
Ibid.

389

t0

:l9l

vn



TdsirArhflhatmi

36483.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur dari

Mujalrid, tentang firman-Ny4 fL'#, # "Kemudian Dia
memudahlan jalannya," ia berkatq "Sama seperti finnan-Nya,

6;KYb fS:i CLi#\ ii:lily'sesungguhnya Kami tetah-

menunjukinya jalan yang lunts; ada yang bersythtr dan ada

pula yang l*fir'." (Qs. Al Insaan [76]:3)3e3

36484.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, te,ntang firman-Nya, ';A#i#
"Kemudian Dia memudahkan jalannya," ia berkata,
*Maksudnya adalah senada dengan firman-Nya, j41i'ri;-iiUy

. 'Sesungguhnya Kami telah menunjuhinya jalan yang luttlr'."
(Qs. Al Insaan l7 6): 3\3%

36485.Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujatrid, ia berkata, *(Maksudnya adalah) jdan
penderitaan dan'jalan kebatragiaan, seperti firman-Nya, 61

j+iti'^fii| 'sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan
yaig lurus'. " (Qs.Al Insaan [76]: 3)3e5

36486.Ibnu Abdil A'la menceritaken kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, ia
berkata: Al Hasan berkata tentang firman-Nya, )A,#ri

Mujahid dalam tafsirnya (hd. 705) dan Ibnu Athifh d^lam Al Muhanar Al
WajizQla3\.
Ibid.
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 705) dan Ibnu Athiyah dal^m Al Muhanar Al
Wajiz$1a39\.
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"Kemudian Dia memtdahlan jalanflla," ia berkata "Jalan

kebaikan.-3s

36487.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia,berkata: Ibnu Zud berkata
' tentang firman-Ny4 f7t-8i # 'tKemudian Dia memudahpan

jalannya," ia berkata, "Allah menunjukinya kepada Islarn dan

agatna, serta me,mudahkannya untuknya dan mengajarkannya.

As -s abiit ini adalah jalan Islam."3e7

Menurut sap, pendapat yang be,nar mengenai ini adalatr

pendapat yang menyatakan bahwa maksudnya adalah, kemudian Allah

memudahkan jalan keluar dari pe,llt ibuny4 karena lebih sesuai

dengan konteks afi sebab khabar sebelum dan sesudahnya

menyinggung tentang sifat penciptaanny4 pembentukan tubuhnya

dan perubahan-pertrbahan kondisinya. Jadi, yang lebih tepat adalah

pemaknaan yang seirama de,ngan redaksi yang sebeltrm dan

sesudahnya.

Firman-Ny4 ';trt';Ci? "Kemudian Dia mematikannya dan

memasuklrannya ke fulam htbur," maksudqra adalah, ke,mudian

me,ncabut rohn]ra dan mematikannya setelah itu.

Firman-Nya, /rf6 
^AA^n 

menjadikannya di dalam lubur. z{I

qaabir adalah yang menguburkan ma)rat dengan tanganny4

sebagaimana perkataan Al A'qra berikut ini;
aac

* i|[fi-rt'ic# t1]-1 AE';rLl]
" 

"rr, menyandarkan mayat pada lehernya,

ia masih hidup dan belwn beralih meniadi yang menguburkan."3et

Abdurrazzaq dalam ta8irnra (3R93) dan Asy-syaulani dalam Fath Al Qadir
(5/384), tidak dinisbalbn-
Al Qrrthnbi dalzrmAl Jor,i' li Alrlwn Al Qr'ad (L9l2l8').

Bait syair ini karf Al A'qra bani Tsa'labah' sebagaimana dalam Ad-Diwan

t96
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Al muqbir n'yang me,nguburkan" adalah Allatr, yang

memerintahkan para harnba-nlxa unfuk menguburkannya setelah

kematianny4 sehingga Allah menjadikannya di dalam kubur.

Sebagaimana diceritakan kepadaku batrwa orang Arab berkatabatartu
dzanaba al ba'iir, wallahu abtarahu "aku memotong ekor unta, dan

Allah yang menjadikannya terpotong". 'Adhabtu qarn ats-tsaur,

wallaahu a'dhabahu "aku memotong tanduk sapi, dan Allatr yang

menjadikannya terpotong". Tharadat'ainii fulaanan, wallaahu
athradahu "mataku membuat lari si fulan, dan Allah yang

menjadikannya lari atau ketakutan".

Firman-Nya, {;;li66fi "Kemudian bita Dia menghendaki,
Dia membangkitkannya kembali," maksudnya adalah, kemudian bila
Allatr menghe,ndaki, Dia menrbangkitkzumya kernbali setelah mati,
dan menghidupkannya."

Ada yang berpendapat bahwa ansyarallaahu al mayyita
artinya adalah afutaa *Allah menghidupkarr kerrbali yang telah mati".
Nusyara al mayyit artinya ma).at itu dihidupkan kembali. Contohnya
adalah ungkapan Al A'syaberikut ini:

;81 ;5).W" t;- # frf, Q o$r irr;,?
"nfrg; 

^anusia 
mengatalcan tentang apayang mereka saksilcan,

'sungguh menakjubkan mayat yang dihidupkan kembali'."3e

Firman-Ny4 #lY,ri;-fik :s"toti-t*li jangan; rnanusia itu
belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,"
maksudnya adalah, sekali-kali fidalq perkaranya tidak seperti yang

dikatakan oleh manusia kafir ini, bahwa ia telatr melaksanakan hak

(hal. 92) dati qasidah png bcrjudul ri r l6,jle, ia menghujat Alqarnah bin
Alatsah dan memrji Amir binrAth-Thufril dalam debat syair yang terjadi di
antara m€reka bcrdua.

3ee Bait syair ini karya Al A'sya dari. qasidah yang karni isyaratkan tadi, yaitu
yang terdapat dalam Ad-Diwan (M. 92).
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Allah terhadapnya pada diri dan hartan)na."

Firman-Nya, ::A:Y";i*lS "Manusia itu belum melaksanakan

apa yang diperintahkan Allah kepadanya," maksudnya adalah, dia

belum melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan

Tuhannya kepadanya

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat de,mikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

36488. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kalni, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada karni, semuanya (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Ny4 {A'Y,ri;-t5
"Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan

Allah kepadanya," ia berkata, '"Tidak ada seorang pun )xang

ddlatr sempurna melaksanakan kewajibannya."

Al Harits berkata, "(Maksudnya adalah) semua yang

diwaj ibkan atasn5na.'tr

{D{to

@DGi ;ji iw? @ va rrrq: tr@ =yG $t-la;ii #
@ qi; &;y{'@ rI; W@WU@(,;i.et

"Maka hendaldah rrr.orwsio if;.t menpqlwtilcnn
nalcannrmya.Senrngzhnyal{arnibenm.benmtelah

menrrt.r:alilcon air (dmi lmgit), kerwdkn l<frrJi beldh br.ffiri

'u' Mujahid dalam tafsirqa (hrl. 705), Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uyn
(61206), dan Ibnr Athiyah dzln,Al Mthanu Al Waiiz $l 3\.
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ilengansebailvbail*ya,lalul(amian$uh1<nrrbiii.biiiarJdi
bunJi ifi.t, anggw ilmt sayur.sayutcm, zaitutt dan polwn

kurna, kchffr.kchn (y arrd lebat."

(Qs.'Abasa [80]: 24.30)

Takwit fi rman Anah :'f G) U, i31 ({(iG} 
"u(i .irti.:1y ( Jif;

$b'b,j't @ rI; qn @$,W@r;r*:;:S@6 Ai*irii (,i,;
hendahlah manusia itu memperhdikan mahanannyo.
sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahhan air [dart
langitJ, kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baibtya, lalu
Kami tumbuh.kan biji-bijian di bami ita, anggur dan sol,ur-sayuran,
zaitun dan pohon kurma, hebun-hebun [yangJ leba)

Maksudnya adalab orang yang kafir dan mengingkari keesaan
Allah hendaknya memperhatikalr makanannya, bagaimana Allah
mengatunnya?

3il}g.Ibnu Humaid me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Mabran
menceritakan kepada kami dari Suryan, dari Manshur, dari
Mujatri4 tentang a1at, .-fj.$iSSJ$ ,,Maka hendaklah
manusia itu memperhatikan makanannya." dan minumannya.
Maksudnya adalah memperhatikan makanan dan
minumannya"aol

3ug0.Muhanunad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits me,lrceritakan kepadalru, ia berkata: Al

. Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nyq Sti;^t#
.yfi uMaka hendaktah manusia itu memperhatikan

'ror Kami tidak men€rnukannya dalerr. Tafsir Mujahidpadatopik ini.
gilqkan lihat Al Manardi dalaman-Nukat wa Al 'Wn (6t206)dari yahya.
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makanannya." ia berkata, "sebagai tanda bagi mereku.tAo2

Ada perbed aan qirabr di kalan gan qurra' pada ayat, i6t(ii$
t4.

Pada umumnya, qurra'Madinatr dan Bashrah membacanya f!
dengan l<asrah pada hurut alif, karena dianggap sebagai permulaan

redaksi.

Pada umumnya, qurra' Kufatr membacanya $, dengan fathah
pada hunrf alf. Maknanya adalah, maka hendaklatr manusia

mernperhatikan bagaimana kami.

l-afazh rrl Aitempattan pada posisi khafadh,A03 dengan niat
mengulangi partikel khafadh, dan kadang dibolehkan rafa', bila

fathah, dengan ruat tha'aamuhu shabbunaa al maa'a shabban.

Menurut saya, pendapat mg benar mengenai ini adalah,

kedua qira'at ini sama-sama populer, maka dengan qira'at manapun

seorang qari' merrtbacrrnq telah dianggap benar.

' 
., 

I Firrn*-Np, (StXtfi;G7 "s"rungguhnya Kami benar-benar
telah menanrahkan air (dari langit)," maksudnya adalalL

sesungguhnya Karni benar-be,nar telah menururkan hujan dari langit,
dan benar-b enar mencurahkannya.

Firman-Nya" (|ie:riiffitf "Kemudian Kami betah bumi
dengan sebaik-bailcnya," maksudnya adalah, kemudian Kami belatr

bumi dan menceraikannya dengan tumbuh-tumbuhan.

Firman-Nya,g$.glt "Lalu Kami tumbuhlwn biji-bijian di

Kami tidak rncncmukanrrya pada referensi-referensi png ada pada kami, dan
tidak pula pada Tafsir Mujahid.
Jumhur merrbacanya tl1, dengan /ras rah padz htnrf h amzah.
Al A'raj, Ibnu Watsabi Al A'masy, qufta' Kufah, dan Ruwais mernbacanya (
detgan fat h a h pada brnrf h amz a h.
Al HusainbinAli membacanya ulf.
Silakan lihat Al Bahr Al Muhithlarya Abu Hayyan (10/410).
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bumi itu," maksudnya adalah biji-biji tanaman, yaitu setiap biji-bijian
yang dikeluarkan bumi, seperti gandum.

Firman-Nya" Qis "Anggur," maksudnya adalah buatr anggur.
(ii2 yang dimaksud dengan at qadhb adalatr ar-rathbah' (tanaman

rumput yang mengering, ymg sebelumnya basah). Penduduk Malftatl
menyebut al qatt (tanaman rumput png telah kering) dangan sebutan

al qadhb.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

36491. Ali menceritakan kepadalcu, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
me,nceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nyq (jrt iaberkatq "(Maksudnya adalatr) al fishfishah
(tanaman rumput yarrg kering).'s

364g2.Bisyr me,nceritakan kepada karni, ia berkata: 
-Y.rid

menceritakan kepada kasri, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadab tentang firman-Nya (i.ij ia
bedcatq "Al qadhb adalah al fashaafufr (tanaman rumput yang

kering)."

Abu Ja'far berkatq "Al frshfishaft adalah ar-rathbah (tanaman

rumput yang kering)."foj

36493.Diceritakan kepadaku dari' Al Husain, ia berkata: Aku

Ar-Rathbah adalah tananran rurput berdaun tiga jari, dan bunganya berwarna
lembaymg. Beberapa jenisnya turnbuh liar di dataran, dan fiang lainnya
ditanam. Bila ditanam di tanah yang subur rnaka akan tumbuh dengan cepa!
bahkan bisa dipanen hingga delapan kali sclarna setahun. Al Munjid (enti:
,*lr.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3401) dan Al Qurthubi dalanAl Jomi' li
Ahkam Al Qur'an (l9l22l).
Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3401) dari Ibnu Abbas.

M
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me,lldengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhatthak berkata,

lTirman-Ny", (5j maksudrryra adalatr ar-rathbah (tanaman

3&g4.Bisyr,menceritakan kepada kami,,ia berkata: Abdul Wahid bi"
Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus

menceritakan kepada kami dari Al Husain, mengenai fimran-
NVq 6rj ia berkata, 'ril qadhb aa*an tanaman untuk

makanan ternak.'ff

Firman-Nya, W "Zaitun," m*sudnya adalatr buah zaitun
yang darinya dihasilkan minfk. $'Ot:-a@i!; "Pohon htrma, dan

trebun-kebun (yang) lebat." Telatr kami paparan batrwa at hadiiqah
(bentnk tunggal dari fuadaar{) adalah kebun yang dipagari. Firman-

Nf, (ii maksudnyra adalah lebat.

Finnan-Nya, @ maksudrryra adalah pepohonan di kebun-

kebrn yang lebat.

, r ,Al ghulb rnerupakan bentuk jamak .dari aghlab, )raitu orang

yang berleher tetal.,Cgntohnya,adalah ucapan Al Farazdaq berikut ini:
: 

t1€:;r'Y icliflt'u.^ J:rt # *b Cf,n ,ut ,s* ,

|'Ia menyalak sehingga.sgmbatgttnkan singa yang be/eher tebal.

Maka kebinasaanlah bagi berdepa akibat apa:yang

dibongankannYa.'fiB

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsr, dengan perbedaan keterangan.

Lihat Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra (3/238), ia tidak menisbatkannya.
Al Qurthubi d^lam Al Jami' li Ahlcam Al Qur'an (19/221). Lihat Al Mawardi
dzlamAn-Nukat wa Al 'Uyun (61207), ia tidak menisbatkannya.
Bait syair ini terdapat dalam Ad-Diwaz (hal. 355) dari qasidah yang berjudul
Jan Al Mulrtziyyat 'ala Kulaib, ia meqrangkal dan mendcbat Jarir dengannya.
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Sebagian mengatakan bahwa itu adalah pepohonan yang

berhimpun. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

36495.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari
ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, $'Oi'{t "Dan
kebun-kebun (yang) lebat," ia berkata, "Al fradaa'iq adalah
yang berkumpul dan berhimpun.'#

364g6.Muhammad bin Amr me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najrh, dari Mujahid, tentang firman-Nya, $bi;Iu
"Dan kehrn-kebun (yang) lebat," ia berkata, "(Malcsudnya
adalah) yang berhimpun.'{lo

Ada yang mengatakan bahwa al hadaaiq adalah semuanya
yang ditumbuhi pepohonan. Mereka yang beryendapat demikian
me,nyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

36497.Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Fudhail menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashim
menceritakan kepada lcami dari ayaturp, tentang ayat, glt5
($ "Do, kebun-trebtn (yang) lebot," ia berkat4 "At fuadaaiq
adalah ftebun-kebun) ),ang semuanya
pepohonan.'{ll

ditumbuhi

Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (1012401) dao Al Mawardi dalam An-Nulcat
wa Al 'Uytn (61207).

Al Bulhari pada kitab: Permulaan Ciptaan, bab: Bintang-Bintang, dan Mujahid
dalam tafsirnya (hal. 69a) pada penafsiran ayat" i61$.r.
Lihat Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al 'Uyun (61207'), tidak
menisbatkannya.
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36498.Muharmad bin Sinan Al Qazzaz menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Ashim menceritdcan kepada kami dari Syabib,

dari Ilaimah, dari Ibnu Abbas, t€,lrtang firman-Nya, $'biltt
"Dan kebun-kcbun (yang) lebat," ia berkata, "(Maksudnya
adalatr) pe,pohonan di surga png bisa dimanfaatkm untuk
bert€duh.'412

Ada yang mengatakan bahwa al ghulb adalah panjang (tingg).
Riwayat yang sesuai demgan pe,lrdapat ini adalatr:

36499. Ali menceritalen kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kauri; ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, te,ntang

finrran-Nya, &'Oiatt "Dan kebun-kebun (yand lebat," ia
berkatq, "(Maksudnya adalah) panjang (tinggi).'{13

Ada yang mengatakan bahwa itu adalatr pohon anggur. Mereka
yang berpendapat dernikian rnenyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

36500. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
.menceritakan 

kepada karri, ia berkata: Sa'id menceritakan
' kepada kami dari'Qatadah, tentang firman-Nya, & ;il:; t'Dan

kebun-kebun (yang) leba.t," ia berkatq "Al ghulb adalah pohon

aoggur.,/la

3650l.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
tentang firman-Nya" $'&'yt:t "Dan . kebun-lcebun (yang)

lebat," ia berkat4 *(Maksudnya adalatr) pohon anggur.'/Is

36502.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

Ibnu Hajar dalarnFath Al Ban (61296\,As-Suytrthi dalamAd-Durr Al Mantsur
(81421), menyandarkannya kepada Abd bin Humaid, dan Asy-Syaukani dalam
Fath Al Qadir (51387).
Ibnu Abi Hatim dalamtafsirnya (10/3401).
abdurrazzaq dalam tafsirryra (3 893).
Ibid.
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mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman:Nya" $'&,ilt:t "Dan kebun-lcebun (yang)

lebat," ia berkata, "(Maksudnya adalah) batang pohon yang

besar pangkaln)ra.?'

Ia juga berkata, *Al ghulb juga berarti orang yang berleher

besar. Ada yang mengatakan huwa aghlab ar'raqabah karena

lehernya besar.'{I6

36503.Ibnu Humaid menceritakan kepadalcu, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari ayatrnya, dari

Ikrimah, tentang firman-Np, $'Oy{t "Dan kcbun-kcbun

(yang) lebat," ia berkatg 'Besar dan sedang.'dl1

ooa

f.;i@2fiAi Ei($g@ f*V fr,Gi@ 6r'Csi

#i & f;i,g@ a, .*{, @ r&.*r@ # Utg

@,:;NW'i;$j@fiffi@?;?W
"D an buah-budlwn sqta n unput-rurnputan r unhrk

lcesenangarurrudmtlnf;.tkbhvortarrg.binaungternaknru.
Dan apabila datang suara yffig rnenrel<akl<mr (tiu1an

sangl<al<ala yolrrg kedua) , pdda hari ketilcn marusia larri df,ri
saudmanya, dmiibu danbapalnya, dmi istri df,rl anak

anaknya. Set:tap otang dmi muel* padolwi iat
mertputryai untsan yolrrg cukufl mmyibukl<mtnya. Barryak

Al Qnrthubi dalariAl Jami' li Ahlcam Al Qur'an (191222).

rbid.
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nnila pddohifii itl.tbel,":sqi.sqi, tntawa ilm getrtiraria,
dmbarryak (pula) rrni<t padahari iu tfftuhtp ilebu, ilnrl

diamtp lagi olehl<egelapan. Mqela itlrtldh ofifrig.otang
l<afir logi ilwhaka"

(Qs.'Abasa [8OJ: 31.421

untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Dan
apabila datang suara yang mimekahkan [tiupan sangkakala yang
keduaJ, pada hari hetika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan
bapaknya, dari istri dan anak-anahnya Setiap orang dari mereha
pada hari itu lmempunyoi urusan yong cukup menyibukkannya
Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertowa dan gembira ria,
dan binyah [pulal muka pada hari iu turtutup debu, dan ditutup
lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kaftr lagi durhaha)

'Firman-Nya, (?rlrig3 )'Don baah-buahan serta rumput-
ntmputan,", maksudnya. adalah buatr-buah pepohonan yang biasa
dimakan manusia. At abb adalah rerumputan dan tanaman yang biasa
dimakan oleh bintang temak

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para
atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

36504.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Mubarak, dari Al Hasan,
tentang firman-Nya, '^(rd 

*Don buah-buahan,', ia berkata



T&trAih:fhatut

'(Maksudny"a adalah) yang biasa dimakan manusia.'alt

36505. Mutranrmad bin Amr m€Nrceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kalni, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada loud, ia bedcata: Waqa
menceritakan kepada kami, semuaD,a (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Nqiih, dari Mujatrid, tentang firmai-Nya, '',i#t3"Don

buah-buahan," ia berkata, "(Maksudnya adalah) png biasa

dimakan manusia.'/le

36506. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentang firman-Nya, '\{ffs "Dan
buah-buahaz," ia berkat4 "Adapun al faakihah'buah-buahan'
adalah yang untrrk kalian (manusia).'{20

36507.Yrurus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia 6erkata: Ibnu Zaid'b€*ata
tentang firman-Np, l:,iGi:. "Dan buah-buahan," iaffiat4"Al
faakihah 'buatr-buahan' adalah untuk kita (manusi^).'^"

36508. Humaid bin Mas'adatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Al Mufadhdhal me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Anas

bin Malik berkata: Ibnu Umar mernbacakan ayat, {jj j$ *Dia

(Muhammad) bermuka masam dan berpaling." Hngga 4663

(tt "Don buah-budhan serta rumput-ntmputan." Ia lalu

Mujahid dalam tafsimya (hal. 70O dari Al Hasan, dan Al Qurthubi d^lam Al
Jami'li Ahkam Al Qur'an(191222).
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 706) dan As-Suyuthi dalanAd-Dun Al Mantsur
(442D, mc,nyandarkan4ta ksdada Abd bin Humaid.
As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mansw (E1422),mnyandartamya kepada Abd
binHunnid.
Lihat Riwayat As-Suyuthi )rang mcrry€rrupai ini dalam Ad-Dun Al Mantsar
(Sl42l) dari Qatadatq dan ia nrenyandarkamya kcpada Abd bin Hrmaid.

alt
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berkata, "Kita sudah mengetahui apa itu ol faakihah'buah-
buahan', lalu apa iat al abb?" Kemudian aku kira 

-Ath-Thabari ragu- ia berkata, "sesungguhnya ini adalah sikap
yang dibuat-buat.'{2

36509.Ibnu Baspyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Adiy menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Anas, ia
berkata: Umar bin Khaththab RA membacakan ayat" dj;,#
*Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling." Hiogg",

fft'*: "Dan buah-buahan serta rumput-r'umputan." Ia lalu
berkata, "Kita telah mengetahui apa itu at faadhal, 'buah-
buahan', lalu apa ita al abb?" Ia berkata, "Sumpah, wahai lbnu
Khaththab, ini sungguh sikap yang dibuat-buat."

36510. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Musa bin
Anas, dari Anas, ia berkata: Umar mernbacakan ayat, (fr'li$,
.\'Dan bua,h-buahan serta ntmput-rumpu,tan," saat itu ia sedang

memegang tongkat. Ia lalu berkata, "Apa itu al abb?" Ia
berkata, "Culdplah sebagaimana yang telatr kita ketahui,"
sera)ra melemparkan tongkatnya.a23

365ll.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:
Syu'batr menceritakan kepada kami dari Ktrulaid bin Ja'far,
dari Abu Iyas Mu'awiyatr bin Qurah, dari Anas, dari Umar
RA, ia berkata, "Sesunggtrhnya ini adalah sikap yang dibuat-
buat.'{24

Diriwayatkau oleh Al Hakim dalam Al Musudrak (21514) dan di-,Siair[-kan
oleh Adz-Dzahabi, Ibnu Abi Syaibah dalamAl Mushannaf (61136, no. 30105).
Takhrijnya telah dikemrkakan, dan dicantumkan oleh Al Baihaqi di dalamls-
Sunan Al Kubra (41313) dan di dalam Asy-Syt'ab (21424), Al Mawardi di
dalaaAn-Nukat wa Al 'Uyun.
Ibid.
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365l2....berkata: Qatadah menceritakan kepadaku dari Anas, dari
Umar, menyerupai semua hadits tadi.as

36513. Abu Kuraib, Abu As-Sa'ib, dan Ya'qub menceritakan'kepada

kami, mereka berkata: Ibnu Idris me,lrceritakankepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Ashim bin Kulaib dari aFhnyra, dari
Ibnu Abbas, ia berkatq *Menghitung hrjuh, menjadikan
rezekinya pada tujuh, dan manjadikannya dalam tujuh."

Pada bagran akhirnya ia berkata (tentang itu),,'7, dbb adalah
yang,ditumbuhkan oleh bumi, yang tidak biasa dimakan oleh
manusia.'{26

365l4.Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia,berlcata: trbnu

Fudhail menceritakan kepada kami,' ia berlcata: Ashim
' menceritakan kepada karni dari aphnya, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Al abb adalah tumbuhan brmri yang,biasa dimakan
oteh binatang ternak dan tidak biasa dim4an oleh manusia.'4.27

365l5.Abu Kuraib dan Abu As-Sa'ib menceritakan trp"iu kami,
keduanya berkata: Ibnu Idris meirceritalcan kepada kami, ia
berkata: Abdul Malik menceritalcan kepada kami dari Sa'id bin
Jubair, ia berkatq "Al abb adalatl.tanaman yang ditumbuhkan
bumi untuk makanan ternak." ki ?d4ut lafazhhadits Kuraib.

Abu As-Sa'ib berkata dalam haditsnya, "(Maksu&rya adalah)
yang ditumbuhkan oleh bumi, )rang biasa dimakan oleh
manusia dan binatang iemak'{28

36516. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Afhku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

Op.Cit.
Ibnu Abi Hatim &lam tafsirnya (l0l240l) datr Al Qurthubi dalam Al Jami' li
Ahkam Al Qur'an (191222).
Ibid.
'Al Mawardi daladAn-Nakat wa Al 'Uyn (6D0E).
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me,nceritakan kepadaku, ia berkata: A)rahku menceritakan

kepadaku dari aphnp" dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Al abb

adalatr reryqputan dan padang rumplt.'{2e

365l7.Ibnu Basysyar menceritakan: kepada kami, ia berkata:

Abdurrahnan memceritakan kepade kami, ia berkata: Su$an
.menceritakan kepada lcami dari Mmshur, dari Abu Razin" ia
berkata, "Al abb adalah tmman-tanartan.?{30

365l8.Ibnu Humaid me,nceritakan kepadalru, ia bertata: Mahran

mer-rceritakan kepada kami dari Sutnan, dari Manshur, dari

Abu Razin, riwayat yang samaast

365i9,Ibnu Basys),ar memceritakan kepada kami,. ia berlcata:

,'i Abd,urrahman meirceritakan kepada kami, ia berkata: Suffn
, me,ncpritdcan kepada kmri dari Al A'masy atau lainnya, dari

, ., Mujahid, ia berkatq 1'Al abb adalah padang'rumput.'432

3652}.Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia bed€ta: Matran

'berkata 
tentang ayat, ,(l "Serta ntnput-rumputan," bahwa

maksudnya adalatr padang rumput.a33

36527.Abu Kuraib menceritakan kepada karli, ia berkata: Waki
' nienceritalcan kepada kami dari Mubarak, dari Al Hasan,

tentang firman-Ny4 (1, *S"rto ntmput-ntmputan," ia berkata,

"Al abb adalatr yang biasa dimakan oleh binatang temak.'A3a

36522.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,nceritakan

Lihat riwayat Ibnu Abi Hatimyang menyenrpai ini dalanrtafsirnp (10Ra01).
As-Suyrthi dalamAd-Dun Al Mantsur (81422), menyandarkannya kepada Abd
binHumaid.
Ibid. ;

Mujahid dalamtafsimya (hal. 707).
Ibid.
Al Qurthubi dalamAl Janti'li Attlon Al Qur'an (191222).

12:)
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kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kafni, ia . berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih,,dari Mujahid, tentang fi1man-Nya, (1, "Srrto
rumput-rumputan," ia berkata, 'Maksudnyp adalatr yang biasa

, dimakan oleh binatang temak.'/35 , i.

36523.Bisyr menceritakan, kepada kami, ia .bgrkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkatai Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr,.ia berkata, "Adapun al abb, untuk
ternak kalian, sebagai nilonat' dari Allah yang sangat

36524.Ibnu Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkara: Abdul
Wahid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang.firlnan-Nya,

fft "Serta rumput-rumputan," ia berkata, "Al ,abb adalah
rertrmputan atau ilalang.'{37

36525.Diceritakan kepadaku dari Ibnu Abdil A'la, ia berkata: Ibnu
Tsaur me,ncoritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasan

dan Qatadah, tentang firman-Nya, (Y, userta rumput-
rumputan," ia berkata, 'Maksudnya adalatr yang biasa
dimakan oleh binatang.'"t

36526.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'ddz be-rkata: Ubaid menceritakan kepada
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata
tantang firman-Ny4 -t3 "Serta ntmput-ntrnputan," bahwa

Mujahid dalamtafsimp (hal. 706).
As-suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (5lll5), menyandarkannya kepada
Ibnu Al Mundzir, dan Asy-Syaukani dalamFath Al Qadir (3/155).
Lihat As-Suyuthi do,lam Ad-Dun Al Mantsur (51422) dari, As-Suddi,
menyandarkannya kepada Ibnu Al Mundzir.
Abdurrazzaq dalam tafsimya (3 1393).
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maksudnya adalah padang rumput.43e

36527.Yunus menceritalcan kepadalcu, ia bertata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berlcata: Ibnu Zaid berkata
tentang firman-Nya, (Y, *S"rto r-umput-ntmputan," bahwa ol
aDD untuk mengge,lnbala. I

Ia lalu membaca ayat, :S2t'f:ilj.Kgl "untuk lcesenangonmu

dan untuk binatang-binatang ternabnl.'N

36528....ia berkata: Ibnu Watrb mengabarkan kepada kami, ia berkata:
Yunus dan Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari
Ibnu Syihab, bahwa Anas bin Malik menceritakan kepadanp,
batrwa ia mendengar Umar bin Khaththab RA berkata: Allah
trerfinnan, ffr'*i@&'o|''S @$r W@q; "Dan
sayur-saryran, zaitun dan pohon htrma, kebun-kebun (yang)

lebat, dan buah-buahan serta ntmput-ntmrytan. " Semua ini
telah kita ketatrui, lalu apa ita al abb? lt lalu menepuk
tangannya, dan berkatq "Derni Allah, sesungguhnya ini sikap

""yang dibuat-buat. Ikutilah apa yang jelas bagi kalian di dalam
Al Kitab ini." Umar berkata "Apa yang jelas bagi kalian;
maka itu wajib atas kalian, adapun yang tidak, maka
tinggalkanlah.'"441

Ada yang mengatakan batrwa al abb adalatr buah-buatran
muda. Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

36529. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

Ibnu Hajar dalam Al Fath (l3l27l) dan Al Qrunhubi dzlam Al Jami' li Ahlum
Al Qur'an (191222).
Lihat As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (51422) dari Qatadah, ia

kepada AMbinHumaid.
Al Hakim dalam Al Mustadrak (A514) dan dr-shahih-kan oleh Adz-Dzahabi,
serta IbnuAbi Syaibah dalamAl Mushannaf (61136, no. 30105).
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firman-Nya, (y, iuberkat4 "Buah-buahan muda.'#2

Firman-Nya, KCi: "(Jntuk kesenanganmu," maksudnya
adalah, Kami tumbuhkan semua ini, yang biasa dimakan oleh
manusi4 sebagai kesenangan bagi kalian, wahai manusia, serta
sebagai kemanfaatan bagi kalian. Ini juga biasa dimakan oleh binatang
ternak kalian."

Asal pengertian al an'aam adalah unta, kemudian kata ini
digunakan unhrk sebutan setiap ternak yang digembalakan.

Pendapat kami senada dengan pendapat para ahli tafsir.
Riwayat yang sesuai dengan ini adalatr:

36530: Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaztd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, dari Al Hasan, tentang firman-Nya,
:#; KC: "(Jntuk kesenanganmu dan untuk binatang-
binatang ternakmu," ia berkatq "sebagai kesenangan bagi
kalian, yaitu buah-buahan, dan bag ternak kalian, yaitu
rerumputan.'43

Firman-Nya, 2i{Ai q:{.(;$ "Dan apabila datang suara yang
memelraklran (tiupan sangkalcala yang kedua)." 2{13)iadala}r 

salatr satu
sebutan kiamat. Saya kira ini berasal dari perkataan merek4 shaakha

fulaan li shautfulaan,yahti istama'a lahu "fulan mendengarkan suara
fulan". Hanya saja, dikatakan huwa mushiikh lahu. Tampakrya ash-
shaut "suara" adalah ash-shaaHt Jika demikian, maka ini dikatakan
untuk tiupan sangkakala

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

36531. Ali menceritakan 'kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

Al Qurthubi dalamAl Jami' li Ahkam Al Qur'an (19/223).
Al Baghawi. dalam Ma'alim At-Tanzil (4/449). Lihat pula Ibnu Athiyah dalam
Al Muharrar Al ll/ajiz (51439), tidak menisbatkaurya.
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menc€ritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dfii Ali, dari lbnu Abbas, telrtang

firman-Nya, 'iil3lgi($$ "Dan apabila datang suora yang
menelcakhan (tiupan songkalalayong kcdua)," ia bertata, "Ini
merupakan salatr satu na[ra Hari Kimrat, Atlah
meurbesarkannya dan menrperingatkan para hanrba-Nya.s

Firman-Nya, AirltX'i-ii,'poao hari kctika mamuia lari
dari saudaranya," maksudnlna adalah pada saat datangnya suara yang

memekakkan, yaitu pada hari manusia lari dari saudaranya.

Yafirru min aWtiihi maksudnyra'adalah lari dari saudaranya,

ibunya, dan bapakrya. .$e "Don istrinya," yalmi )ang menjadi
istrinya sewaktu di dunia. S-p "Don anak-anohtya." karena takut
mereka menuntut hak akibat keztraliman dirinfra terhadap mereka.

_ Sebagian atrli tafsir me,ngatakan bahwa malcna firrran-Nya, ,i
$U:A"Manusia lari dari saudaranya,'adalah lari dari saudaran/a
agar tidah melihatnya, dan apa yang menimpanya.

frirman-Nya, frfii & "setiap orang dari merelca,"

maksudnya adalah orang ittr, saudaranya ibunya" bapakny4 dan semua
yang disebutkan dalam a),at ini.

Firman-Nya, )si- 
*poao hari r'r2," maksudnya adalah pada

Hari Kiamat, ketika datangnya suara yang memekikkan.

Firman-Nya" r$r'i6 "(Jrltsan yang anhtp menyibukkannya,"
malcsudnya adalah perkara yang sangat menyibukkannya sehingga
memalingkannya dari selairurya. Sebagaimana riwayat-riwayat berikut
ini:

36532. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, temtang firman-Nya, f.*ii &

14 Al Mawardi dalamAn-Nularlt wa Al'Itytn (d209).
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fie*;- *Setiap orang dari mereka pada hai itu

mempunyai urusan yang anhtp menyibulckannya," ia berkata"

"setiap manusia menghadapi urusan yang menyibtrl&annya

dari manusia.'#

36533.Abu Imarah Al Marwazi AI Husaini bin Huraits menceritakan

kepada kami, ia berkata: Al Fadhl bin Musa me,lrceritakan

ke,pada kami dari Aidz bin Syuraib dari Anas, ia berkata:

Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah,

ayah dan ibuku tebusannya. Sungguh, aktr ingin bertanya

ke,padamu te,ntang suatu hadits yang pernah e'ngkau kabarkan

kepadaku." Beliau lalu berkata,
t? " Y2 t:tl oyeY"' '*Boleh, jika aht memang mengaahui itu,"

Ai+rah lalu berkata, *Wahai Nabiytllah, bagaimana

dikumpulkannya kaum laki-lalci ?"

Beliau menjawab,

.it7i*
"Dalam keadaan tidak beralas kaki dan bertelanjang." 

:

Aisyatr berhenti seje,lralc, lalu berkata, "Wahai Nabipllalu
bagaimana dikumpulkannya kaum wanita?"

Beliau menjawab,

.ir7i*,),s
*Begitu juga,. dalam lceadaan tidak beralas kaki dan

bertelanjang."

Aisyatr berkata, "sungguh sangat memalukan Hari Kiamat."

As-Suyuhti mencanturnkan riwayat serupa di dalam Ad-Dun Al Mantsur
(81424) dan menyandarkannya kepada Abu Ubaid dan Ibnu Al Mudnzir. Lihat
pula Al Qurthubi duframAl Jami'li Ahkam Al Qur'an'(19/224).
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Beliau lalu bersabda,

.r ili,;.g), os )!Ai L1 * -t;i'it
*Apaluh tentong itu yang ingin engkau tanyakan kryd"ht;
Sesunglhnya telah turun Wdafu suatu ayat yang

menyat&an balwa tidak ada befunya pada saot itu engkou

berpoleoian at au tidak."

Aisfh lalu berkata, 'A)rat apa itu, watrai Nabiyulldl?"

Beliau lalu me,mbacakan. ?yat, r,i.'16 );r.fr g;i :g -setiap

orang dori mereka pada hari itu memPunyai untsan yang

anhry menyikrk*an rya.' 
N

36534.Yunus memceritakan kepadaku" ia berkata: Ibnu Waltb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, #'te *i-;P.g/ &."Setiap orang dai
mereka pada hari itu mempunyai urasan yang athry
menyibukkannya," ia berkata, 'urusan yang menyibukkan dari

temann5na.'47

Firman-Nya ,',;# #ifiJ "Banyak muka pada hari itu bersei-
seri," maksudnya adalah, banyak muka pada hari itu yang terang

bersinar, yaitu wajahnya orang-orarg beriman yang telah diridhai

Allah.

Dikatakan asfara wajhu fulaan apabila wajah fulan tarpak
berseri. Contoh kalimat yutl asfora ash-shubh "apabila pagi telah

terang". Setiap yang benderang disebut musfir. Adapun safara, tanpa

hrlr:ttf alif, adalah sebutan untuk wanita apabila menanggalkan penutup

Al Hakim dalam Al Mustadrak (41564-) namm tidak dikomcntari oleh Adz-
Dzahsbi,
At-Tirmidzi dalam sunann),a (51432,'ro.3332), ia berkata" Tladits mi lnsan
shahih, diriwayatkan lebih dari satu jalur dari Ibnu Abbas, dan diriwaptkan
juga oleh Sa'id bin Jubair f.aog di dalamp disebutkan dari Aisyah RA."
Lihnt Fath Al Qadir karya Asy-Syaukaoi (5/3 8r, ia tidak nrnyandarkannya.
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wajalrnya atan burqa:nya. Dikatakan qad safarat al mar'ah 'an

wajhiha 'kanita itu tidak mengenakan penutup wajah'),fa hiwa saafir.
Contohnya adalah ucapan Taubatr bin AI Hummair berikut ini:

,4:h er:at q- ,i.tr'* #'dif g *'r:C ry'*si
*Adalah aht, lcetila ahr mengunjungr Laila, ia tidakbercadar,

Keesolannya, penanggalan cadarnya itu membuatht ragu
terhadapnya.'#t

Sufuur di sini maksudnya adalah tidak mengenakan burqa'
pada waj atrnya'lidak bercadat''.

Firman-Nya, KO "Terta'nta," maksudnya adalah tertawa
karena senang dengan kenikmatan dan kemuliaan yang diaqugerahkan
Allah kepadanya. |?;;-i "Dan gembira ria,u l<areaa mengharapkan
tambahan.

Pendapat kami tentang firman-Nya, W "Bersdri-seri,"
senada dengan pendapat para ahli tafsir. Mereka yang berpendapat
demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

36535. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, . ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Ny4 r,', * r,''K-g@-W #iU uBanyak muka pada
hari itu berseri-seri,:' tertawa dan gembira ria," ia berkata,
"Bersinar.'/49

Bait syair ini terdapat di dalam Ad-Diwan (hal. 3l) dai qasidah cinta yang
redaksi awalnya yaitu:

u,ii'F, ri,6 .izi # 6)\:i i tirt; jj,, oJ:

"Kami kan membawamu kepada Laita, di * ihryo. lcau tidak boteh
mendatanginy a s endiri,

atau alcan terusik ketenteramannya dan berlanjut kepahitannya."
Bait syair ini terdapat dalamAl-Lisan (entri:;-).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3401) dan Al Mawardi dalam An-Nukat
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36536. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentang finnan Altah, r,$#246@W 

Xl'!j!.2 "Banyak
mulra pada hari itu berseri-seri, terrawo dan gembira ria," ia

' berkata,'Mereka adalatr para ahliu surga,'as

Firman-N:a 7#W#i.',f.2j*Dan tunyok @uta) mutu pada
hari itu tV!1np debu." l,rrfazlo-- ',f1j "Dan banyak pula muka,"
maksudnya adalah wajatr orang-orang kafir. ?;b$#i -Hari itu
tqlutup debu."

Disebutkan batrwa binatang-bintang yang dijadikan tanah oleh
Allah pada hari itu 

-setelah 
selesainya pemberian keputusan di

antara mereka:- berubatr menjadi debu pada wajah orang-orang kafir.

Firman-Nya 'iji(i;j "Dan dinup kgi oleh kcgelapan,"
maksudnya adalah, wajah-wajatr itu juga ditutupi oleh qatararr, ),aitu
debu.

fendapat yang kami kemukakan mengenai ini senada dengan

pe,ndapat para ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

36537. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Nya, 'ij|(i;j ."Dan 

ditutup lagi oteh kegelapan," ia
berkata, "Diliputi oleh kehinaan.'*5l

36538. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zard berkata
tentang firman Allah, 'ijici;j "Dan ditutup lagt oleh

wa Al 'Uyun (61209), tidak menyandarkaonya.450 LIhzt Zad Al Masirkaryalbnu Al Javi (9/36).45r Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (10/3401) dan Al Qurttrubi dalam Al Jami' ti
Ahlcam Al Qur'an (191226).



7iq6itAh:Ifui

kegelapan," ia berkata, *Ini adalah wajatr-wajatr para ahli
ne,ral(a"

Irbih jauh ia berkata, "Al qatarah adalatr debu. Keduanya
mengandung arti yang sami. Di druria, al qatarah adalah debu
yang beterbangan hingga ke lengtt l.ar€N,a diangkat oleh angin.
Orang Arab menyebutkan al qatarah. Adaprm 1lang di tanatl
disebut ol ghabaratr.tA'2

Fimran-Nya,'-:;frr,;fi 7 a$l u u rr"ro iutah oran g- oran g kafi r
lagi durhalca," malcsudnya aaa* orang-orang yang sifatnya seperti
itu pada Hari Kiamat, yaitu orang-orang yang kalir terhadap Allalt
dan mereka di dunia adalatr orang-orang yang durhaka dalam
agamany4 tidak peduli dengan kemaksiatan-kemalcsiatan terhadap
Allah dan keharaman-keharaman ),ang mereka lalcukan. Oleh karena
itu, Allatr membalas keburukan perbuatan mereka dengan apa yang
telah dikabarlcan kepada para hamba-Nya ini.

{}ta

4s2 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzit (4/4SO).
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SURAH AT,TAI(MtrR

@ {p Jq+i 11, @ 6:'{.1 iiSi if @ 5;$,;-ti r:ty

@;iE 3t*;i1,5
" Apabila rnatahmi diguhmg, dan apabila bintang-bintmtg

beriafrihan, dan apahila gwutng:guru,ng dihananl<mt, df,rt
apahila unkt untct yarJgbl,,rnting ditinggall<on (fr.dak

ilipedulil<ar)."

(Qs. At,Takwiir [81]: 1,4)

Takwil firriran Arrah:'1;@ gr:'<t1 rfiif,$@ i;f,;Fif;t
!$" 

"tUi'U@ 
;# 3V$ lipoiito matahari digutuig, dan

apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung

dihancurkan, dan apabila unta-unta yang banting ditinggalkan

[tidak dipedulikanJ)

Para ahli taf'sir berbeda pendapat mengenai penakwilan

fi rman-Nya, J;i{,-i3i tiy* Ap ab t I a m at ah ar i di gu I un g J'

Sebagian mengatakan batrwa maknanya adalah, apabila

matahari telah sirna sinarnya. Mereka yang berpendapat demikian
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menyebutkan riwayat-riwayat beritut ini :

36539.A1 Husain bin Al Huraits menccitakan kepada kami, ia
berkata: Al Fadhl bin Musa menceritakan kepadq kami dfii Al
Husain bin ltraqid dari Ar-Rabi binAnas, dari Abu Al-Aliyah,
ia ber*ata: Ubay bin lk'ab menceritakan kepadalru, ia berkata,

'Ada €nam tanda sebehrm t .j.Aioy" kiamat, yaitu: Ketika
manusia sedang di pasar-pasar mcrGke tiba-tiba sinar matatrari
mcnghilang. Saat itulah tiba-tiba bintang-bintang bertebaran.
Setelah terjadi demikian, tiba-tiba gunung-gunung tertrernpas

ke pe,r:nukaan bumi, lalu bumi beqgetar dan bergoncang hebat,
maka menghanrburlah jin kepada manusia dan manusia kepada
jin, serta berbaurlatr binatang melata dengan burung dan
binatmg buas, mereka saling berd€sal*an

gr* ,1;i qi 'Don apabilo binatang-binatang liar
difumpulkan', makzudnya adalah saling berbaur. 3lL-ri.rr|)
,!tf" 'Dan apabila unta-unta yang bunting drtingalkan',
maksudnya adalatr tidak dipedulikan oleh pemiliknfra. Wg;)jti,$ 'Oan apabila lautan dipanaslan', jin berkata
kepada manusia, 'Kami membawa berita untuk kalian'.
Mereka pun bertolak me,lruju lautan. Ternyata laut sudatr

menjadi api yang menyrala-nyala. Ketika mereka demikian,
tiba-tiba langit terpe,rosok deng;an sekaligus hirgga ke bumi
ketujuh yang paling bawah, dan ke langit yang tujuh yang
paling tinggi. Ketika riereka-dalam kondisi demikiaq tiba-tiba
datanglah angn yang meuratikan -etreka.'453

36540. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritalcan kepada katrri, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

4'3 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1084A2,3403), As-suyuthi dairrrm Ad-Dun
Al Man*ur (81427), nrnyandarlcamya krpada Ibnu Abi Ad-Duya dgll4rr, Al
Ahwal, dan Asy-Syaukani dalnt Fath Al Qadir (51392).



firman-Nya, ;;f,;Ai$\ *Apabnta matahai digulung," ia
berkata" "(Maksudoya adalatr) menjadi gelap.'{s

3654l.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
"" Afhku menceritakan ke,padaku, ia berkata: Pamanku

:;,;, merceritakan kepadaku, ia bEikata: Ayahku me,nceritakan

kepadaku dari ayatrry, dari lbnu Abbas, tentang firman-Nya,
irf,;,Fllti\ '"Apabila matahari digulung," ia berkatq
'Maksudnya adalatr menghilang.'"t

36542.Muhammad bin Imarah menceritakan kepadaku, IJbaidullatr
bin Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Israil
margabarkan kepada kami dari Abu Yahya, dari Mujahid,
te,ntang firman-Nya, S.rfr;3/ifry *Apabila matahai
digulung," ia berkata, *(Mahsudnya adalatr) lenyap dan

mengfuilang.'/56

36543.Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan

[.pud" kami, ia berkata: Syr'batr menceritakan kepada kami
dari Qatadah, tentang afi, 5rf,;3tf'\"Apabila matahari
digulwrg," ia berkata "(Maksudnya adalatr) sinarnyra

menghilang.'*t'

36544.Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, SrfriSi$y
*Apabila matahari digulung," ia berkata, "Sinanrya lenyap
sehingga tidak lagi bersinar.'{58

SurahAtnakapih

Ibnu Abi Hatim dalam afsimya (lOl34O2) dan Al Mawardi dalam An-Nukat
wa Al 'Uyan (612ll).
Al Malmrdi dalamAn-Nulut wa Al 'Uytn (612ll).
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 707) dan Ibnu Al Jauzi d^lan. Znd Al Masir
(e/38).
Ibnu Al lauzi dalamZad Al Maiir (9/38).
Ibid.
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36545.Ibnu Humaid me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Ya'qub Al
aummi menceritakan kepada karni dari la'far, dari Sa'id,
tentang firman-Nya, Irf,;*iA 'Apabila matahari
digulung," ia ber&ata, "(Maksudnya adalah) deirgm bahasa

Persia: ghttwwirat (meredup, atau cahapnya meirghilang),
yutu knntara - takmynara.asg

3656.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia bertata: Aku
mende,ngar Abu Mu'adz berkata: Ubaid me,nceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mende,ngar Adh-Dhabhak berkata

tentang firman-Nya, tf.;*ifil *Apabila matahari
digulung," bahwa takwiir osy-syams adalah simanya

matahari.6

36547.Abu Kuraib menceritalen kepada kami, ia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far,
dari Sa'id, tentang firman-Nya, 5;f,;Aif,\ "Apabila
rnatahari digulung," ia berkata, "(Maksudnya adalah) menunrt
batrasa Pers ia, lcaauran.'#r

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah dilemparkan
atau dihempaskan. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwalat-riwayat berikut ini :

36548. Abu Kuraib menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Atsam bin
Ali menceritalcan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abi
Khalid melrceritakan ke,pada kami dari Abu Shalih, tentang

firman-Nya, ;"f,;*iSy *Apabila matahari digulung," ia
berkata" "(Maksudnya adalah) nukisat'ditelungkupkan'.'/62

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (l0R402), Al Mawardi dalatnAn-Nulut wa Al
'Uyu (612ll), dan Ibnu Al Jauh dmd.eq Tad Al Mosir (9/38).
Lihat Ibnu Al Javzi dalamhd Al Masir (9138) dari Ibnu Abbas dao Qatadab"
Al Mawardi da/iamAn-Mtkat wa Al 'Uytn (612ll) dan Al Qurth$i dul^mAl
Jami'li Ahlam Al Qtr'* (191227).
Ibid.
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3654g.Muhammad bin Abdirrahman Al Masruqi menceritakan

kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Bisyr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Isma'il menceritakan kepada kami
,' ,i. dari Abu Shalih, riwayat yang sama.

36550. Muhammad bin AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Badl bin Al Muhbir menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

, mendengar Isma'il, katanya ia mendengar Abu Shalih tentang

firman-Nya, irf,;*itil "Apabila matahari digulung," ia
berkata, "(Maksridnya adalah) dihempask M.' /,61

3655l.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari ayahny4 dari Abu
Ya'la, dari Rabi bin Khutsaim, tentang firman-Nya, ,.i3f ri1
gtf "Apabila matahari digulung," ia berkata,

"Dilemparkar..'A@

36552-.Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Malran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari ayahnya, dari Abu
Ya'la, dari Ar-Rabi bin Khutsaim, riwayat yang sama.a65

Menurut kami, pendapat yang benar mengenai ini adalatr,

dikatakan i;f seaagaimana dikatakan oleh Allah SWT. Purgertian
at-tabrtiir dalam perkataan orang Arab adalah penghimpunan bagian

sesuatu kepada sesuatu, seperti takwiir al 'imaamaft, yakni melilitkan
serban di kepala. Juga seperti talcwiir al kaarah, yaitu

menghimpru:kan bagran pakaian dengan bagran lainnya serta

menggulungn)la.

Demikian juga firman-Nya, ;;f"*i(s\ "Apabila matahari

SurahAr.,Torkluiir

Al Mawardi mencantumkan riwayat serupa dalam An-Nukat wa Al 'Uyun
(6t2tt).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (6/2ll) dan Al Qurttrubi dalam Al
Jami' li Ahkam Al Qur'an (191227).
Ibid.
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digulung," maloranya adalah, mflghimpunkan bagiannya kepada
bagran lainnya, kemudian menggulunp)ra, lalu melemparkaonya. Bila
itu dilakukan tertradap matahari, malca lenyaplah sinarnya.

Beidasarkan' penalcwilan )Nang kami kemukal€n dan kauri
jelaskan, malca kedua pendapat png telah discbutkan dari para atrli
tafsir adalah pandangan png benar, sebab bila matahari digulung dan
dihempaskan, malca sinarnya menghilang.

Firman-Nyra, :t:;<t11ffli$$ "Dan apabila bintang-bintang
berjanhan " maksudnya adalatr, apabila bintang-bintang berjatuhan
dari langit.

Asal makna al inHdaar a&tlah al inshaab "tumpah",
sebagaimana dikatakan oleh AI Aiiaj berikut ini:

.):"*u ,ti oVr'i.l
mangsanya,' maka tintanya pun

Maksud dari inludara im adalatr inshabba "hrmpah". Mereka
yang berpendapat demikian me,lryebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

36553. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari ayaturya, dari Abu
Ya'la, dari Ar-Rabi bin Khutsaim, tentang firman-Nya, t:t|
t:;{"lifri *oo" apabila bintang-bintang berjatuhan,,, ia
berkat4 "(Maksudnya adalah) bertebaran.'/67

36554.Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Matuan
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari ayahnya dari Abu
Ya'la, dari Ar-Rabi bin Khutsaim, riwayat yang sama.a6E

16 Bait syair ini terdapat dalamAd-Diwan(bal. S3).Bait setelabnya

ifu,sltt4r+li 9c
"Tinta racan yang mengepung lcetiko tuntn tuk menangkapnya.,,s' Al Mawardi dalamAn-Nukatwa Al'Uyun (6/2ll){8 lbid.

"Cumi-anmi itu melihat
tumpahntah,'46
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36555. Muhammad bin Imaratr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ubaidullah rnenceritaftan kepada kami, ia berkata: Israil
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

.;?, bintang berjatuhan," ia berkata, "(Maksudnya adalah)

,, . .bertebarar-r,'/9e

36556.Muhammad bin Abdirratrman Al Masruqi menceritakan

kqpa$aku, .ia berkata: Muhammad bin Bisyr menceritakan

kepada kami, ia berkata:'Isma'il menceritakan kepada kami

dari Abu Shalih, tentang firman-Nya, ir:fl;i!r1i(.iy "Dan

apabila bintang-bintang berj atultan," ia berkata, "(Makzudnya
' adalah) bertebaran.'{70

36557.Bis1r meaceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
mencbritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, !fiiiy
6:Ki "Dan apabila bintang-bintang berjahthan," ia berkata,

'(Irdaksudnya adalatr) berjatuhan dan bergug,r ar.'A7r

36558. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wattb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata

tentang firman-Ny4 6:;<t11fii6$ "Dan apabila bintang-

bintang berjatuhan," ia berkatq "(Maksudnya aaaiatrl

dihem.paskan dari langit ke bumi.'/72

36559. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

As-Suyrthi dalamAd-Dun Al Mantsur (81426), menyandarkannya kepada Abd
binHumaid.
At Qnrthubi dalamAl Jami' li Ahkam Al Qur'an (191227).
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Man*ur (81427), menyandarkarurya kepada Abd
bin Humaid.
Lihat Ma'ani Al fur'an karya Al Fana (31239).
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firman-Nya, $Kll$ii6 "Dan apabila bintang-bintang
berj atuhan " ia berkata, "(Maksudnya adalah) bertrbah.'/73

Firman-Nlq l1l3U$fly "Dan opabila t?.nung-gunung
dihananrkan " maksudnya adalah apabila gunung-gunung dijalankan
Allab sehingga menjadi fatamorgaoa dan debu ymg beterbangan.

Pendapat para atrli tafsir mengenai ini senada aengan penaapat
yang kami kernrkakan. Riwayat yang sesuai deng;an pendryat ini
adalatr:

36560. Muharlmad bin Imarah mc,lrceritakan kepadakq Ubaidullatl
bin Musa menceritakan kepada lemi, ia berkata: Israil
mengabarkan kepada kami dari Abu Yatrya, dari. Mujatrid,
teNrtang lirman-Nya, S{:.3f$f''y "Dan apabila gununs-
gunung dihancarlean," ia berkata, "(Maksudnya adalah)
dihilangkan.'{7a

Firman-Ny4,!IY"3l-LJt''b'i''Da, apabila unta-unla yang
bunting ditinggallran (tidak dipedulilcan).i' Al 'isyaar adalatl jarnak
dari 'usyaraa', yutl yang kehamilannya telah rnencapai sepuluh
bulan. Apabila unta-unta bunting yang dulunya sangat digandrungi
oleh pemiliknya itu ditinggalkan. Itu lantaran datrsyatnya hrrru-hoa
yang menimpa mereka, apalagr yang lainnya.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai durgan pernyataan para
ahli tafsir. Mereka yang berpendapat derrikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

36561. Al Husain bin Al Huraits menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada.lemi dari Al

Al Qrthubi dalarn Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (tgl22lr, dan As-Suyuthi
A"ltmAd-Dun Al Mantsur (8142q, ncryandarlonnf kcpada Ibnu Jarir serta

Lihat Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'Uytn (6t2lZy. fami tiaat
rcnemkannya dalam Talsir Mujahid.
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Husain bin Waqid, dari Ar-Rabi bin Anas, dari Abu Al-Aliyatr,
ia berkata: IJbay bin Kalab menceritakan kepadalcu tentang

firman-Nya, ,!ibL3l:1jii9 "Dan apabila unta-unta yang
bunting ditinggatkan," iaberkata,'"Tidak lagi dipedulikan oleh

. pemiliknya.'/75

36562.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
' 

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari ayaturya" dari Abu
Ya'l4'dari Ar;Rabi bin Khutsaim, tentang firman-Nya, f'$
At"3l:-$ "Dan apaQita unta-unta yang bunting
ditkggalkan," ia berkata 'Dibiarkan oleh pemiliknya dan

tidak diperah susun)xa, bukan untuk menahan air susunya pada

arbingnya.'/76

36563.Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Sufimn, dari ayatrnya dari Abu
Ya'la, dari Ar-Rabi bin Ktrutsaim, tentang firman-Nya, (llj
,!Ll""l$i "Dan apabila unta-unta yang bunting
ditinggalkan," ia berkata, '"Tidak diperah air susunya tapi
bukan mtuk menahannya pada ambingnyq balrkan tidalc

dipedutikan oleh para pemiliknya.'{77

36564.Muhanrmad bin Imaratr menceritakan kepadakq lJbaidullatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil mengabarkan

kepada kaxni dari Abu Yatrya, dari Mujahid, tentang firman-
NV", i'"l.!l 

"l;.Ji(llj 
"Da, apabila unta-unta yang bunting

ditinggalkan," ia berkata, "(Maksudnya adalah) sqryibat:
turikat' ditinggalk4l, t .,'078

36565. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

Ibutt Abi Syaibah dalamAl Mwhannaf (71230).
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3402).
Ibid.
Mujahid dalam afsirnya (hal. 707).
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kepada kami, Al Harits me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan mencqitakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanlNa (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, '-rli;ir',b
,!tY" "Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggallan," ia
berka@" "(Maksudnya adalah) 'isyaar al ibil'unta-unta lang
bunting'.'479

36566.Ibnu Basysyar meuceritakan kepada karni, ia berkata: Haudzah
me,lrceritakan kepada ftami, ia berkata; Auf menceritakan
kepada kami dari Al Hasan, tentang firman-Ny4 3ti;ir.,b
AY" "Dan apabila unta-unta yang bunting ditingalkan," ia
berkat4 'Dibiarkan oleh pemiliknya, tidak untuk
mengumpulkan susu pada ambingnya dan tidak juga diperatr.
Padatral di dunia tidak ada harta png lebih mereka gandrungi
daripada ilrr.rraEo

36567.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur mencbritakan kepada kami dari Ma'mar, dari eatadatr,
tentang firman-Nya, ;ii; 3t;.;itlb "Dan apabila unta-unta
yang bunting ditinggalkah," ia berkata, "(Maksudnya adalah),
unta-unta yang bunting tidak dipedulikan lagi.'{8|

36568. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Llbaid menceritakan kepada
kami, ia berkata: Aku mende,ngar Adh-Dhahhak berkata
tentang firman-Nya, .lt$"jtiji (s$ "Dan apabila unta-unta
yang bunting ditinggallun," ia berkata" "(Maksudnya adalah)
tidak lagi digenibalak *.:At2

Ibid.
Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (lot34o3) dari eatadalo, dan As-suyrthi
dala,n Ad-Dun Al Mantsur (81427).
Atdurrazzaq dalam tafsirnya (3R95) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(10/3403).
Lihat As:Suyuthi dalm Ad-Durr Al Mantsur (8t426, darj. Mujahid,

479
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'#r,ii"iti$

tot

s*|Fji'l|5#3qiqr@

@;#,l5irig
@iii',.'::;Jf',;@

"Danapabilabhwtarrtg.binotongliardilo$rl4llorrri/rrrr
apabilalautanilipanasl<an,ilon@abllarch.rch

dipefienwl,an (ilengm afuuh), dan apabila bayi.bayi
pu anPnn y olng ili}nl&rur htilup.hiilup iliurry a, loorerw ilo sa

apal<fi dia ilibl,rnth, ihn @abiro cfrotan cdttan (anul
pefuatmnuwsnd dlbu}u,

' (Qs. At Takrriir [8U: 5,10)

i"*, _rirmqn Anthi @ S;l'.,rji,ifr@ $# |F;i (-$

s,$,191'1, @D ;ii ;i &p 4{ :;J w@ z. ;; i;tti f,6
(Dan apabila blnatang-blnata.ng liar dikumpulkan, dan apabila
lautan dipanashan, dan apabilo roh-roh dipertemukan [dengan
tubuhJ, dan apobila bayt-bayi perempuan yang dihubur hidup-hidup
ditanya, karena dosa apakah dio dibunuh, dan apobila cotatan-
catatan [amal perbuotan manusiiJ dibuka)

Para ahli tafsir befteda pendapat meirgenai makna firman-Nya,
g# 3-$i($ "Dan apabila binatang-binatang liar dilampullwn!'

Sebagian mengatakan bahwa makranya adalah mati. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

kepada Abd bin Hurnaid, serta Al-Alusi dalam Ruh Al
Ma'ani(30l5l).
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36569.A1i bin Muslim Ath-Thausi menceritakan kepadakq iaberkata:
Abbad bin Al Awwam me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:
Hushain mengabarkan kepada kami dari Ilcimah, dari Ibnu
Abbas, tentang Iirman AIIaL gtL;jir.rb ,,Dan apabila
binatang-binatang liar dihrmpulkan," ia berkata,
"Dikumpulkannya binatang-binatang adalatt kematiannya.
Pengumpulan segala sesuatu adalah kernatian, kecuali jin dan
manusia, karena mereka diberdirikan pada Hari Kiarnat.,/E3

36570.Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: waki
menceritakan kepada kami dari Su&an, dari ayalurya" dari Abu
Ya'lq dari Rabi bin Ktrutsaim, tentang firman-Ny4 };;irlb
5r:! "Dan apabila binatang-binatang liar dikwVulkan,,, ia
berkata, 

I 
Datang kepadanya perintah Allah.,'

Su&an berkata: Ayahku berkata, ..Lalu aku ceritakan itu
tepadp @matr, ia pun berkata: Ibnu Abbas berkata,
'Pengumpulannya adalah kematiannya,.,{84

3657l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari ayalurya, dari Abu
Ya'la, dari Ar-Rabi bin Khutsaim, riwayat yang serupa.a85

Ada yang mengatakan batrwa malcnanya adalah, apabila
binatang-binatang liar saling berbaur. Riwayat yang sesuai dengan
pendapat ini adalatr:

36572.A1 Husain bin Huraits menceritakan kepada karni, ia berkata:
Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami dari Al Husain
bin Waqid, dari Ar-Rabi bin Anas, dari Abu Al-Aliyatr, ia
berkata: Ubay bin Ka'ab menceritakan kepadaku tentang

Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'uyun (6t2r3) dan Al eurthubi dalarr.At
Jani' li Ahlum Al Qur' an (l9l2}9).
Ibid.
Al Maurardi dalanAn-Nukat wa al 'uyttn (6t2r3) dan Al eurthubi d^bmAl
Jami' li Ahkam Al Qur'an (t9/229)
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firman-Nya gr* ,1;;i ($ "Dan apabila binatang-binatang

liar dihmpulkan," ia berkata, "(Maksudnya adalah) saling

berbaur.'{8

Ada yang mengatakan bahwa' maknanya adalah iumi'at
"dikumpulkan". Riwayat yang sesuai denganpendapat ini adalah:

365;X3.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menc€ritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, 5;!3fli($ "Dan

apabila binatang-binatan! liar,dihtmpullcon," ia berkata,

"sesungguhnya malrhluk-makhluk ini dikumpulkan pada Hari

Kiamat, lalu Allah mernberikan keputusan padanya sesuai

keheirdalc-Nya.'s7

Pendapat yang paling tepat memgenai ini adalah pendapat yang

me,nyatakan batrwa makna gt adalah iumi'al "dikumpulkan", lalu

dimatikan, karena makna al f,a.syr yang dikend dalam perkataan orang

Arab adalatr al jam"lengurnpulan". Contohnya adalatr firman Allah,

i:r!,?';fiij "Dan (Kami tundttklcan puta) buntng'buntng dalam

lrcadaan terhtmpul." (Qs. Shaad [38]: 19) yakni majmuu'ah

"terkumpul". Juga lirman-Nya, 66';::t uMaka ia mengumpulkan

(pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil lcaumnya." (Qs. An-

Naazi'aat l79]23) Sebenarnya penalovilan Al Qur'an itu berdasarkan

takwil yang lebih dominan, btrkan berdasarkan yang menyelisihinya

dan tidak dikenal.

Firman-Nya, 5#3qilf,1i "Dan apabi\a lautan dipanaskan)'

Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai maknanya.

Sebagian mengatakan batrwa malananya adalah, dan apabila

lautan menyalakan api dan dipanaskan. Mereka yang berpendapat

Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al 'Uyun (61212).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3403) dan Al Qurthubi daJtamAl Jami' li
Ahlum Al Qur' an (19 1229).
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de,rnikian m€nyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

36574.A1 Husain bin Al Huraits me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Fadhl bin Musa me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Husain bin Waqid menceritakan kepada kami dari

Ar-Rabi bin Anas, dari Abu Al-Ali)rah, ia berkata: Ubay bin
Ka'ab menceritakan kepadaku, te,ntang firman-Nya, 3V.liW
gj;, "Dan apabila lauton dipanasfun" ia berkata 'Tin
berkata kepada manusia, 'Kami me,mbawalcan berita kepada

kalian'. Mereka pun bertolak menuju lautan, narnrm ternyata

lautan sudatr menjadi kobaran upi.'"t

36575.Ya'qub menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Ulayah
menceritakan kepada kami dari Daud, dari Sa'id bin Al
Musalyab, ia menuturkan: Ali berkata kepada seorang laki-
laki Yatrudi, "Di mana Jahanam?" Ia menjawab, trDi laut.- Ali
berkata, 'Menurutku ia benar. iLfi;jl| 'Dan laut yang di
dalam tanahnya ada api'. (Qs. Ath-Thuur l52l: 6). jf;.ir rif
'e:f,r' D an ap abil a I aut an dip anas lwn' . " Dengan talchfif a1e

36576. Hautsarah bin Muhammad Al Manqari menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami,
ia berkata: Mujalid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Seorang syaikh dari Bajilatr mengabalkan kepadaku dari Ibnu
Abbas, tentang firman-Nya, irfrfritil "Apabila matahari
digulung," ia berkata,_:'Allah menggulung matahari, bulan, dan

bintang-bintang di lautan; lalu mengirimkan angin yang

menyengat, lalu ditiupkan hingga menjadi api. Itulatr firman-
Nyn, o# 3qW'Dan apabila lautan dipanaskan'.'An

36577. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa AI 'Uytn (61213).
Ibnu Hajar dalan Al Fath (81602).
Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al 'Uyun (il213).

'lt8
489

ln



197

493

,ly
195

$uahAttakwiir

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Np, g#3q$ "Dan apabila lautan

dipanaslran " ia berkatq 'l)inyalakannya itu pada Hari Kiamat.

Mereka menyatakan bahwa asal at-tasiilr 'pemanasan' ini
terdapat dalam perkataan orang 4rrab."lst

36578,Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia. berkata: Ya'qub
menceritakan kepada kami dari Hafsh bin Humaid, dari Syamr

bin AttrilNah, tentang firman-Nya ,j;iftilS "Dan laut yang

di dalam tanahnya ada api." (Qs. Ath-Thuur [52]: 6) Ia
berkat4 "seperti kompor yang dinyalakan. g#3q$
'Dan apabila lautan dipanaskan,' juga seperti itu.'{e2

36579.... ia berkata: Matran menceritakan kepada kami dari Su$an,
te,ntang firman-Nya, Til'.r1j;i$ "Dan apabila lautan

dipanaslun " ia berkata, '(Maksudnya adalatr) dinyalakan.'{e3

Ada yang me,ngatalcan batrwa maknanya adalah meluap.

Mereka yang berpe,ndapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikuiini:

36580. Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Sufran, dari ayatrnp" dari Abu
Ya'la, dari Rabi bin Khutsaim, tentang firman-Nya, 3qft$
gj* "Dan apabila lautan dipanaskan," ia berkat4

"Meluap.'dg

3658l.Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari SuSan, dari ayatrnya dari Abu

Ya'la, dari Ar-Rabi, riwayat yang sama.ae5

1et Ibnu Athiyah mencantunkan riwayat serupa dalam Al Muharrar Al Waiiz
(st442).
Al Qnrthubi dalamAl Jami'li Ahkam Al Qur'an (1716l).
Al Qurthubi dalamAl Jami'li Ahlum Al Qur'an (191230)

Al Mawardi dalanAn-Nulcatwa Al 'Uytn(61213).
rbid.
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36582.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia bertata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Kalbi,

tentang firman-Nya, g#3q$ "Dan apabila lauton

dipanaslcan " ia berkata, '?enuh. Tidakloh engkau lihat bahwa

Allah berfirman, )i{ilfiV 'Dan laut 
_ 
yang di dalam

36583. Diceritakan kepadaku dari Al Husairu ia. bertata: Aku
mende,ngar Abu Mu''adz berkata: Ilbaid menceritakan ke,pada

kami, ia berkata: Alru mende,ngar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya, g#"V.;ifr$ "Don apabila lautan

dipanaskan " ia berkata, 'tleluap.'{e

Ada yang mengatakan batrwa malananya adalatr, airnya

menghilang. Mereka yang berpendapat demikian me,lryebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

36584. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari,Qatadah, tentang firman-Nya, g#3ql$
"Dan apabila lautan dipanoskan," ia berkata, "Airnla
menghilang hingga tidak setetes pun.yang tersisa.'/e8 

. 
"

36585. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kqiada kami, ia
berkata: Ibnu Tsaur memceritakan kepada karri dari Ma'mar,
dari Qatadah, tentang finnan-Np, ,W3q$$ "Dan
apabila lautan dipanoskan" ia berkata, "Airnya menguap

sehingga habis.'/s i '

36586. Al Husain bin Muhammad Adz-Dzari menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada

Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3 l?9 6).
Al Mawardi dalamAn-Nuiatwa Al''Uyun (61213).
Abdurrazzaq dalam tafsinrya (31396) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya
(10/3403).
Ibid.
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kami dari ayalurya, dari Al Husain, mengenai a7at, 

"4ii,L:3j) "Dan apabila loutan dipanaslwn," ia berkat4

"Mengering."5fi)

365;87.A1 Husain bin Mutrarnmad menceritakan ke,pada kami, ia

berkata: Yazid, bin Zt$at m€,lrceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Raja menceritakan kepada kami dari Al Hasan,

riwayat yang samaso'

36588. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayah

menceritakan kepada kami dari Abu Raja, dari Al Husain,

tentang firman-Nya" g#3i6{fily ';Oan apabila lautan

dipanaskan " ia berkata, 'Mengerin g."fi'

Pendapat yang tepat mengenai ini 'adalah pendapat yang

menyatakan batrwa maknanya adalah penuh hingga meluap, kemudian

luber dan mengalir, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat,

;;:t SE{I1U "Dan apabila lautan diiadikan meluap|'(Qs. Al krfithaar

[S2]: 3) Orang Arab apabila mengatakur masjuaa maka unhrk sungai

atau li6li yang airnya penuh. Contohnya adalatr ucapan Lubaid b€rikut

ini:

,n<i t:., :# i;p # Gtr4 o /t',i., te:*
uMaka ia bergerak kc tengah p"r*rtoo, sungai

dan natk tre permutcaan lrarena aimya penuh

sehingga mengenai tumbuh-tumbuhan di pinggirannya -"s03

Ada perbedaan qira'at di kalangan qurra'.

Pada umumnya, qufta' Madinatr dan Kufah membacanya
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Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al 'Uyun (61213).

rbid.
Al Mawardi dalarnAn-Nulratwa Al 'Uyun (61213).

Bait syair ini terdapat dzl:tm Ad-Diwan (hal 170) dari syair-syair yang

digantmgkannya, yang terkenal
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6j;i, de,ngan ta.sydid pedrthurufjrrrlr.

Sebagian qurra' Bashrah me,mbacmya dengan ukhfif pada
hunrfjfiz.s

Qira'at yang bena menge,lrai ini adalatL kedua qira'at ini
sama-sama popular, dan maknanla pm shahih. Dengan demikiarL
qira'at mena saja seorang qari'mrrtbircm)ra, telah dianggry b*T.

Finnan-Nya, e;)Jili6{ uDan apabita roh-roh
dipertemukan." Para ahli tafsir berbeda p€ndapat
penahrilannya

Sebagian mengatakan bahwa maknnnya adalalL setiap omng
diperternukan de,lrgan )rang s€nryan5a, dan disertakan dengan yang
sepertinya atau semacamnlxa- Mereka yang berpendryat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

36589. Abu Kuraib me,nceritakan kqada kami, ia bertata: IVaki
menceritnkan kepada kmi dari Su8raq dari Simek, &ri An-
Nu'man bin Basyir, dri Umr Rd te,ntang firmm-Np tili
g.i,i;tri "fun awbita roh-roh dip*tenukan" ia b€rtata,
'Maksu{nya odal& dua ormg yag melakukan pe,lbuatan
y"ng sam4 )rang kar€nanya ke&rarya masuk surga, dan
karenanya keduanya masuk [Gf,aka'sos

36590.Ibnu Barysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrahman me,nceri_takm k€pada kami, ia berkata: Suf1an
menceritakan kepada karni'"{3fi Simak bin Harb, dari An-
Nu'man bin Basyir, dai Umr bin Khaththab RA, tentang
firrran-Np, -g.i,iiti6Li uDan apabita roh-roh

Ibmu Ka8ir dan Abu Am mcdacanya 'e,'fi, doagam taktrfifpdzhrrruf niin,
t lama laimya medacsq/a dfigan tosydid.
Lihzt Al Muhanar Al Yajb bryalbmr Ati1rah (S tUZ).
Al llakim dalern Al Mustadrak Q1slq, di-sluhih-kanoleh Adz-Dzahabi
Ibntt Hajar dalam Al Fath (tY694).
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dipertemukan," ia berkata, 'Maksudnya adalah, dua orang

yang melakukan perbuatan, lalu karenanya keduanya masuk

surga."

Ia juga berkata tentang finnan-Ny4 ffit$tSlffi
"Kumpulkanlah orang-orang yang zhalim bersama teman

sejawat mereka;' (Qs. Ash-Shaffaat l37l: 22) (Maksudnya

adalatl) yang serupan)ra. 
so5

3659l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Simak bin Haft,
dari An-Nu'man bin B*yit, dari Umar bin Khaththab RA,

te,ntang firman-Nya, C.itiitlif'6 "Dan apabila roh-roh
dipertemukan," ia berkatq "(Maksudnya adalah) dua orang

yang melakukan perbuatan, yang karenanya keduanya masuk

surga atau masuk neraka."So?

36592.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far me,nceritakan kepada karni, ia berkata:
-Sytr'batr menceritakan kepada kami dari Simak Ibnu Harb,

bahwa ia mendengar An-Nu'man bin Basyr berkata: Aku
mendengar Umar bin.Khaththab ketika berlfiutbah berkata:
'#yut5@*.:Ai+*l-u.i5t*;1@.tirt61iK3
T $ii,1lj@'"4t3;.;tSQ- rilit 5;1(, "Dan't*,
menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangluh
mulianya golongan lanan itu. Dan golongan Hri. Alangkah
sengsaranya golongan Hi itu. Dan orang-orang yang paling
dahulu berilnan. Mereka itulah ora,ng yang didelwtkan
(kepada Allah)." (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 7-11)

Ia lalu membaca ayat, ,lJ.i:3;Ait'6 "Dan apabila roh-roh

Tal:hrij-rya telah dikemrkakan, dicantumkan oleh Ibnu Hajar dalam Al Fath
(8t6e4).
Ibid.
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dipertemukan."

Ia lalu berkata "MaksudnSra adalah menjadi teman di surg4

atau teman di neraka."5o8

365g3.Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Ahwash me,nceritakan kepada kami dari Simak, dari An-
Nu'man bin Basyir, ia me,lruturkan: Umar bin IGaththab RA
ditanya tentang firman Allah, ,;;t,iifi(i$ "Dan apabila
roh-roh dipertemulan." lz lalu berkata, "Diperte,rnukan antara

laki-laki shalih dengan laki-laki shalih di surga, dan antara

laki-laki jatnt dengan laki-laki jahat di neraka'ff

36594.Mutrarrmad bin Khalaf me,lrceritakan kepadaku, ia berkata:

Muhammad bin Ash-Shabah Ad-Daulabi menceritakan kepada

kami dari Al Walid, dari Simalq dari An-Nu'man bin Basyhir,

dari Nabi SAW 
-fu1-[s'man 

dari Umar- tentang firman-
Nya, .:i.ji ,.riri$ "Dan apabila roh-roh dipertemutran," ia
bed<at4 "(Maksudrrya adalah) teman-terran -- yang

semacennlNa. Setiap orang akan bersama orang-orang.yang

melakukan perbuatan yang sama. Itu karena Allah telah

berfirman, @ ;qii 5,1qi4i#;1i@t 4iii $ iK;'o$l|F(r@ {z:J116t'Y1G{t 5;$' Dan tkmu
menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Atangkah

mulianya golongan lcanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah

sengsaranya golongan,Hri itu. Dan orang-orang yang paling
dahulu beriman'. (Qs. Al lV.aaqi'ah [56]: 7-10) Maksudnya

adalah teman-teman yary s€rupan5la--slo

36595. Mtrharnmad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Afhku menceritakan kepadakq ia berkata: Panranku

Ibnu Abi tlatim rcncantunkan riwayat scnrpa dalam tafsinryra (lOB404) dan
Al Mawardi delem ln-lt[ylst wa Al 'Uywt (61213,214).
IbmrHajar dalamAl Fath (E/694).

Ibnn Abi Syaft ah dalam Al Mshamaf (7 D9, ro. 24492).
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menceritakan kepadalctr, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayabqa, dari Ibnu Abbas, te,ntang finnan-Nya,

;;.j:if;ti$6 "Dan apabila roh-roh diperremukan," ia
berkata, 'Malcsudnya adalatr ketika manusia tqbagi menjadi

tiga golongan."sll

36596. Mtrhammad bin Basysyar menceritakan kepada kard, ia
bertata: Hau&ah memceritakau kepada kami, ia berkata: Auf
menceritdcan kepada lcami dari Al Hasan, t€,lrtang firman-Np"
c;.$,i.f::iity "Dan apabila roh-roh dipertermrkan," ia
berkatq "setiap orang dipertemukm dengan golongannya.-sl2

36597.Muhammad bin Amr me,nceritalcan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits meirccritalcan ke,padalcu" ia bed6ta: Al' Hasan menceritalcan kepada kami, ia bertata: Warqa

me,nceritalcan kepada kami, semum)ra (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firrran-Nya, iitli$

-g.$ "Dan apabila roh-roh dfircrtemukan," ia berkatao

"Orang-orang yang serupa (peftuatannya) saling

digabungkan.-s13

36598. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
me,lrceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dri Qatadatr, tentang firman-Np, ,,f.;)Jfiif'{
"Dan apabila roh-roh dipertemukanr" ia berkata, "Setiap
orang digabungkan dengan golongannya. Kaum Yahudi
dengan kaum Yahudi, dan kaum Nasrani de,lrgm kaum
N1sroni."5l4

:tf Al Qurthubi dalanAl Jami'li Ahkam Al Qar'an (l9l23l).
5t2 Ibnu Al Jauzi dalam ?ad Al Masir (9139) dan Al Qrthubi daltn, Al Jami' li

Ahlcam Al Qur'an (191232).
5r3 Mujahid dalamtafsirnya (hal. 708).5r4 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (10/3403) dan Ibnu Al Jauzi d^larr. Zad Al

Masir (9139)
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36599.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari ayatrny4 dari Abu
Ya'la, dqri fu-Rabi bin Khutsaim, tentang firman-Nya, ti|
ei,i;itti "Dan apabila roh-roh dipertemulcan," ia berkata,
"setiap orang dikumpulkan bersama orang-orang yang
perbuatannya sama dengannya.'61 s

36600.Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kard dari Sufyaq dari ayaturya, dari Abu
Ya'lq dari Ar-Rabi, ia berkata, "Setiap omng akan datang
bersama omng yang perbuatannya sama dengann5ra"5l6

Ada yang mengatakan batrwa rnaksudnya adalah roh-roh
dikembalikan kepada jasad lalu disahrkan kembali, yalni dijadikan
sebagai pasangannya. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

3660l.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tarnir menceritakan kepada kami dari ayahnyra, &i Abu
Amr, dari Ilaimalu tentang firman-Np, g.i,;ili$$ ,,Dan

apabila roh-roh dipertenukan," ia berkata, *Roh,roh

dikembalikan kepada jasadnya masing-masing.rr5tz

36602.Ibnu Al Mutsanna me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Abi Adiy menceritakan kepada kami dari Dauil, dari Asy-
Sya'bi, tentang LyLt, ,.;i:ifit$$ "Dan apabila roh-roh
dipertemulun," ia Mata, 'Tasad-jasad dikembatikan, lalu
roh-roh dikembalikar kepada jasad."s I 8

36603.IJbaid bin Asbattr bin Muhanrmad menceritakan kepadaku, ia
berkata: Alahku me,lrceritakan kepadaku dari apbnya, dari

Al Bagbawi dalam Ma'alim At Taruil (41452).
Ibid.
Al Farra Aat*nMa'ani Al Qur'an (31239,240'I
As-Suyn&i daJrtm Ad-Dun Al Mantur (8/430), menyandarkarqra k€pada
IbDuAlMundzir.

tlt
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laimalL tentmg firmm-Np, €.iifii(l$ *O* apabila
roh-roh dipertenrukon- ia berkata, 'Roh-roh dikembalikan
kepadajasad.dre

366U.Al Hasm bin Raziq Ath-Thuhawi menceritakan kepadakq ia
bertara: Asbath menceritakm k€pada karni dari aphnp, dai
lrrimab riwayat y@g s@a

36605.Ya'qub menceritakm tepadatq ia bertata: Ibnu ulayah
menceritakm kepada krmi, ia bqtata: Daud mengabartan
k€pada kmi ddi Asy-Sya'bi, tentmg firman-Np, ifri$fi
,,7-$ *Oon arybita roh-roh dfuan kan" ia bertata, 'Roi-
roh aipertemutm dcagm jasad.#

Penakrvilm yang beor ini adalah yang ditalffilkm
oleh Umr bin Khaththab RA kaeoa alasa ymg dik€,mukakamla,
yaitu firmm Allah Ta'ala, '-i'ii(tirfij "Dan kamu menjodi tiga
golongan" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 4'Scrta firma-Np, W'"fiW
;igt* *Ktottpullcoilah iagar@g wry zlnlim bqsmu teman

sejawatlnaeka." (Qs. Ash-Shafraat 13T: T2).Ini jelas sebagai orang-

orang yag s€rupa dm scgot@gm, dalam kebaikm mauFm
kebnnrkan- Demikim juga firmm-Nyq €.;riilJifrg *Oan apabila
roh-roh dtp*tarulcan" yaihr ),ag s€rnpa don, sama dalm kebaikan
ataukeburukm-

36606. Mafihr bin Muhmad Adh-Dhabbi menceritakm kepadakq
ia berlcata: AMurrahmm bin Mahdi me,lrceritakan kepada
kami, ia bertata: Abful Aziz, bin Mrulim AI aasmali
maceritakm kepada kmi dai Ar-Rabi bin Anas, dari Abu
Al-AliyaL t€rilang firmm-Np, :;.iiiXi6$ *Oan apabita
roh-roh dipTtenrukfrrr," ia b€rtat4 "Akan dat^ng yang
pertmmya dan mmusia melihat, dan akan dat'ng yang paling

Al Frra dalm Ma'oi Al Qw'an (3t89,245').
As-Suy{ilti dalam Ad-Durr Al MorBtE (8y430).
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terakhir ketika roh-roh dipertemukan."s2l

Firman-Nya, I ;:t 40,+2,:' i;li $$ " Dan apabila bayi-

bayi perempuon yang dilatbur hidup-hidup ditanya, karena dosa

apatrah dia dibunuh." Adaperbedaan qirq'at di kalangan quna'.

Abu Adh-Dhuha Muslim bin Shabih membacanya i;|'i;lt ti}
Ljj +i irL tiUsz2 "Dan apabila bayi-bayi peretnpuan yang dihtbur

hidupi;4uO bertanya, lcarena dosa apakah aht dibunuh," Maknanya

adalab bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu bertanya

kepada orang-orang yang menguburn)ta, 'I(arena dosa apakah mereka

membunuh kami?" Riwayat-riwayat mengenai ini adalah:

36607. Abu As-Sa'ib menieritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Muslim, tentang firman-Nya, iUjfiis1l1-;st rig "Dan apabila

bayi-bayi perempuan yang difubur hidup-hidup bertanya," ia

berkata, "(Maksudnya adalatl) menuntut darahnya."s23

36608. Siwar bin Abdillah Al Anbai me,nceritakan kepada kami, ia

berkata: Yatrya bin Sa'id me,lrceritaan kepada kami dari Al
A'masy, ia berkata: Abu Adh-Dhuha berkata tentang firman-

Nya, iJti is'5lyrlg"Dan apabila bayi-bayi perempuon yang

dihrbur hidup-hidup bertanya," ia berkat4 "(Maksudnya

adalah) menuntut pembunuhannya."s2a

Bila seorallg qari' yang membaca iUil-J "Bertanya,"

menrbacanya i-jiq-$ kq "Karena dosa apalwh dia dibunuft," tentu

pun),a aratU karena irouf."*i. semakna dengan yang merrbacny+ 'eL.

52r, As-suyrthi dulmtAd-Dun Al Mantsur (8t427\, menyandarkannya kepada AM
bin Humaiddan lbnu Al Mundzir.
Lihas.I'rab Al Qur'ankarya Abu Ja'far An-Nubhas (5/158).

Ibnu Katsir dalam tafsiraya'(141263) dan As-suytrthi d^bm Ad-Dun Al
Mantsur (8/430).
Al Mawardi dtlnlmAn-Mtkat wa Al 'Uyun (51214) dan lbnu Athi)"ah d^lzmAl
Muhanar Al Yaiiz (5 I 4/.2).
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'r;.j; 4i "Karena dosa apatrah aht dibunuh," han)ta sajq jika benrpa

cerita'maka boleh merniliki dua rah, sebagaimana dikatakm oleh

Abdullah, bi ayyi dzanbin dhumba'tare,na dosa ryaloh dia dipukul"
dan dhuribtu *aklt dipukul", sebagaimana dikatakm oleh Antharah

berikut ini:

€', q4 $y.i_r;tfu:r# t{]3l li ,*> u,arllrr

" Dua orang penela kchormatanht,

padahal aht dd& mencela mqeka-

Dan dua orangyang telah bernadzar duahfu jika abberjunp
dengan ntqeka-#$

Ini kare,na keduanya berkata, "Jika kami berjurya dengro

Antharah maka kami pasti me,mbrmuhnlna." Irlu Antharah

me,lrceritakan perkataan mereka berrdua di dalam s5ainryta

Dernikian juga perkataan p€Nryair lainnyaberikut ini:
!' 6q; >e:t 6!t,it# 6rr"f ^?'u pY*;

a

"Dua orang lakiJaki dori Dhabfuh rnafiqitafu kotl
sesungguhnya lcami melihat sarang ta6-totd butelotjotgffi

Maknanya. adalah akfibsaanoa anaahunaa 'todumya
mernberitahu kami, bahwa keduanyr", namrm r€daksi ini dimgf,4km
dalam benhrk cerita.

Bait syair ini rcrmasrk di antarayangAiganungruyayagffiat
Iafrzh bait syair ini d^l^m Ad-Dtwt lafrx,

A 6 i "\..r"ty, 
# f; ^l'{r,i', ?g

"Dtm orang penceb kclpmaunh+ pdalral afu fiful,nawhila"*4
dan dua orang yang telah bena&s doahfu, belwn juga nwnna*otht."
Silakan lihatAd-Diwan (hal. 3l).
Al Farra datern Ma'aai Al Qur'an (3D&), tidak misbattamy'a Al Bagbdadi
dal"m Khizanah Al Adob (91183), dan Ibnu Jana dalamll Kllaslrairh (2R38),
ia berkata, "Orang-orang Baghdad rcnycnanfrlngknnn),a-
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Sebagian . qurrq' Arnshar (berbagai peqiuru negeri)
membacanya 4 ;1 e\@,1j.'z:ri|rJrl;i vtatcnanya adatah, bayi-
bayi perempuo, y*g AituUur hidup-hidup ditanya, karena dosa
apakatr dia dibunuh? Malara Jj$ *ilo dibunuh" adalah t-jj ..aLu

dibunuh",s27 harrya saja dikembalikan kepada berita dalam bentuk
cerita, sebagaimana telah dipaparkan. Bisa juga maknanya adalah, dan
apabila bayi-bayi perempwm yang dikubur hidup-hidup ditanya
tentang alasan dibunuh dan dikuburnya dia hidup-hidup, karena dosa
apakah mereka membunuhnya, kemudian dikembalikan ke,pada
bentuk ungkapan yang tidak disebutkan fa'il-tya, maka dikatakan &!--, ,-
cJg..*;t "Karena dosa apalcah dia dibunuh".

Menurut karni, qira'at yang benar dalam hal ini adalah i+,
dengan dhammah pada huruf siin, c,,$jl&1,., aaUn bentuk berit4
karena kesamaan hujjatr pu:a qurra' padanya.s2s

Al mau'uudah maksudnya adalatr yang dikubur hidup-hidup.
Demikianlatr dulu bangsa Arab bertindak demikian terhadap anak-
anak perempuan mereka. sebagaimana diungkapkan oleh Al Farazdaq
bin Ghalib berikut ini:

bt;, o*s 9, 1i*3#'qb: u.jt +f ,*Jt g,
"Dan di antara kami ada yang membiarkan hidup bayi yang hendak

dihtbur hidup-hidup.

Kebanyalran dan Amr, dan di antam kami ada yang membawa dan
mencegah."529

Llh^t Al Muharrar Al Wajiz karya Ibnu Athiyah (S t442).
Ibid.
pait syair ini dari qasidah-nya yang terkenal, Al Farazdaq menolak radisi ini.
Redaksi awal syair ini adalah: "

Ltc')Lrilt *,i'tt?,:# z;Lli;}, *t rt$t
prr; L rii:r r:; gLl # 1St i ;1,.v|,r{t *i

"Di antara lumi ada yang dipilih ma$adi ufiisa, dengan panuh alqansi

5n
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Dikatakan wa'adalhul fa huwa ya'idufhul - wa'dan - dan

wa'datan.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan.riwayat-

riwayat berikut ini:

366}9.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, ;i;,i"i,tli,.itj "Dtan

apabila bayi-bayi perempuan yang dihtbur hidup-hidup

ditanya," ia berkat4 "Ini pbda sebagian qira'at adalah 'e\Ut"
i;; r)i'Bertanya, "Karena dosa apakah aht dibunuh'i' Ini
bukan'karena suatu dosa (kesalatran). Kaum Jatriliyah dahulu

membuntrh anak perempuan merek4 sementara anjing mereka

justnr diberi makan. Oleh karena itu, Allah mencela kebiasaan

me,reka."53o

36610.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

dan lcebaikan, sehingga berhqtbuslah angin yang sangat lcencang.

Di antara kami juga ada yang memberikan pemberian lrepada sang utusan,

sedangkan tawanan Tamim tems mengalirlran tetesan air mata."

Bait syair ini bercarryur dari dua bait yang berbeda, padahal di antara

keduanya terdapat tiga bai! sehingga sernestinya adalah, baris pertama yang di
sini, lalu kalimat yang kurang, kemudian yang dicantumkan ini adalah yang

keenpat. Lafazhkedua bait ini, sebagairnana dalamAd-Diwan, adzlah:

ir,6\i:t +e Vt, :i* : # u. y't g) +l,,lJt 9i
"Dan di antara kami ada yang membiarlun hidup bayi yang hendak dihfiur

kebanyatrnn dan Amr, *"h;!?;I*ilmi ada yang menutupi dan
mengingatkan."

Bait keduanya:

$r;'t i't e I 1 

" 

ii #'€"i',;t;t i PL rtf
uMereka mengarahlcanlat, sehingga muncallah petaka lautan di atas kalian,

dan di antara lami ada yang membaca serta mencegah."
gilakan lihat Ad-Diwan (ll4l8).
Al Mawardi dalamAn-Nulat wa Al 'Uyun (51215).,
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Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, ia
berkata: Qais bin Ashim At-Tarnimi datang kepada Nabi SAW
lalu berkat4 "Sesungguhnya aku pernatr mengubur delapan

bayi perempuan hidup-hidup pada masa Jahiliyah." Beliau lalu
bersada,

a ,t
.ai*. i 'rt ,f e

"Kalau begitu, bebaslcan dengan satu elcor unta untuk setiap
satu bayi."s3r

36611.Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari ayahnya, dari Abu
Ya'14 dari Ar-Rabi bin Khutsaim, tentang firman-Nya W
;&i;X;rt "Dan apabila bayi-bayi perempuan yang d.ilafiir
hidup-hidup ditanya," ia berkata, 'Bangsa Arab adalatr

manusia yang paling dominan melakukan perbuatan i-.rs32

366l2.Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata-: Waki
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari ayahrDra, aari lUu
Ya'14 dari Rabi bin Khutsaim, riwayat yang sama. .

36613. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud bertata
tentang finnan-Nya, i&i;::;t(l$ "Dan apabila bayi-bayi
perempuan yang dihtbur hidup-hidup ditanya," ia berkata,

"Bayi-bayi perempuan yang ada di golongan-golongan langsa
Arab dibunuh oleh mereka."

Ia lalu menrbaca, 4;i e\, "Karena dosa apalah dia
dibuntuh."533

A6-Thabrani meriwayatkan serupa itu dalam Al Kabir (18/337), serta
AMurrazzaq dalam tafsimya Q1397).
As-Supthi d^l^m Ad-Dun Al Mantsur (81428), menyaudarkannya kepada
Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, dan Ibnu Al Mundzir, dari Ar-Rabi bin
I(huSafuu
Kalrd tidak menernrkan dengan lafazh ini ilau isnad ini pada referensi-
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fimran-Nya" S;$,39if'6 "Dan apabila catatan-catatan

(amal perktatan mamtsia) dibuka," maksudnya adalah, apabila

catatan-catatan amal perbuatan manusia dibnkakan kepada mereka"

setelah sebelurnnya tertutup, me,lryimpan semua catatan kebaikan dan

kebtuukan yang tertulis di dalamnya.

Pendapat para ahli tafsir mengenai ini senada dengan pendapat

yang kami kemukakan. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

366l4.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan ke,pada kami, ia' berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, te,lrtang finnan-Nya, tt$Jbif''g
"Dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia)

dibukal' ia berkata, "Itu adalatt lenrbaran catatan amalmu,

watrai manusia. Dituliskan padanya, kernudian dilipat
(ditutup), kemudian pada Hari Kiamat dibukakan

kepadamu."53a

-Ada.perbe 
daan qira' al di kalang ai qurra' mengenai ini.

Pada umumnya, qurT a' Madinatl mernbacanya ..i!$, dengan

takhfif pada huruf syin. Demikian juga sebagian qutra'Kufah.

Sementara itu, sebagiao, qurra'Malkah dan umumnya qutra'
Kufatr membacanya dengan tasydid pada huruf syiin.s3s Dari antara

mereka yang membacanya demikian berdalih dengan firman Allah, o1

refcrensi yang ada pada kami.5}t Ibnu Katsir dalamtafsirnya (141266).
535 Nafi, IbnuAmir, danAshimmembacan)ra .i.r$J9ta;,dengan taffifif,

Ulam, lainnya membacanya 'e'LJ',jLiJrri6, dengan tasydid. Mereka
mengatakan bahwa itu adalah penyebutan ash-shihuf, dan itu adalah hiryunan
(lembar catatan) yang dibuka berkali-kali, sementara tasydid itu menmjukkan
banyak (sering). Silakan lihut Huiiah Al Qira'at (hal. 751)
Al Fara berkata, "Yah)ra bin Watsab dan para sahabatnya merrbacanya
dengan tasydid, sementara qurra' Madinah lainnya dan selain mereka

msmbacanya dengan taHtfif." Ma'ani Al fur'an (3/241).
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',iif W 6$-* Supaya diberikan kepadanya lembaran-Iembaran yang
terbuka." (Qs. Muddatstsir [74]: 52) 1akni di sini Allah, tidak
menyebutkan dengan kata mansyturah, dart bagus di sini dengan
tasydid, karena merupakan berita tentang yang banyak. Sebagaimana
ungkapan haadzihi kabaasy mudzabbahah *int domba-domb a ymg
disembelih". Jika berita tentang satq maka diungkapkan dengan
bentuk takhfif (tanpa tasyd@, yufi madzbuuhah.s3o Demikian juga
katamansyturah.

{){)o

q@ irfi'dljrit GD s# dj rsg@,,A$,:{ii rtg

@,]ffiir'1i. r@ ;ti\ Jr 
-sO i;k3 #,x

" D ur ap abillr l4rr1grt dilary aQkm, don ap abila N q alca
Jahim d@alal(au dan apfrilo mrga ilidekatlcan, fint<a

tiap.tiop iiwa alwt nwtgaahui apo yang telah
ilil<efiafuury a. Sungguh, al<u buaanpah ilengan binturg.

bhtung, yortg furenfi ilan tetbenfrn.,,
(Qs. At Takniir [8U: 11,16)

dan apabila sutga didelcatkan, nolea tiap-tiap jiwa akan mengetahui
qpa yang telah dikerjalcannya Sungguh, aku bersumpah dengan
hintang-bintang, yang beredar dan terbenam)

Maksudnya adalalt apabila langit dicabut dan ditarilq

u6 Lihil Ma'ani Al Qar'ankarya Al Farra Qt24l).

@
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kemudian dilipat.537

Pendapat para atrli tafsir me,ngenai ini senada dengan pendapat

yang kami kemukakan. Mereka )rang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

36615. Muhammad bin Amr menceritikan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim mer.rceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kard, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepAda kami, semuanya (Isa dan Warqa)

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, te,ntang firman-Nya, .Ag
"Dilenyapkan," iaberkata"'Ditarik.-53t

Dalam qira'atAbdullatr adalah'.i+i, dengan htntf qafs3e

Al qasth dar al kasth artnya sama, karena orang Arab kadang

merubah huruf kaf menjaln qaf, lanrtaran kedekatan makhrai-nya

(tempat keluamya kedua huruf ini), sebagaimana terjadi pada kata

lraafuur dar qaafuur, juga pada kata qisht dan kisth. Hal seperti ini
banyak terdapat dalam perkataan mereka apabila makhraj kedua

hunrfoya berdekatan, mereka mengganti salah satunya dengan yang

lainnya (yang makhraj-nya berdekatan), seperti ungkapan atsaafii
menjadi atsaatsii, dan tsaub furqubiy serta *urqabiy.s$

Firman-Nya, 5$'eirl$ "Dan apabila Neralca Jahim

dinyalakan" maksudnya adalalt apabila Neraka Jahim dinyalakan

lalu dipanaskan.

36616;Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

Ibid.
Mujahii dalam tafsirnya (hal. 708).
Lihtt Ma'ani Al Qur'an karya Al Fana (31241) dan Ibnu Athiyah dllam Al
Muhanar Al Wajiz $/aa3\.
Lihat Ma'ani Al Qur'an karya Al Fana QDa\.
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kepada karni dari Qatadab, tentang firman-Nya, S$'C|W
"Dan apabila Neraka Jahim dinyalalmn," ia berkata,

"Dinyalakan oleh kemurkaan Allah dan kesalahan-kesalahan

manusia."541

Ada perbed aan qira'4, mengenai ini di kalangan qurra'.

Pada umumnya qurra' Madinah membacanya g;*, dengan

tasydid pada huruf 'ain, yang bermakna dinyalakan dan dinyalakan
lagr.

Pada umumnya qurra' Kufah membacanya dengan takhfif
(tanpa tasydid).s42

Pendapat mengenai ini adalah, kedua qira'at ini sama-sama

populer, maka dengan qira'at mana saja seorang qari'membacanya,
telah dianggap benar.

Firman-Nya, i13'';fi1(,$ "Dan apabila surga didekatkan,"
maksudnya adalah wa idzal jannatu quribat wa udinat "dan-apabila
surga didekatkan".

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

36617. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Sufuan, dari ayalrnya, dari Abu
Ya'la, dari Ar-Rabi bin Khutsaim, tentang firman-Nya, (i1!

tS3'l1u;t;@5$'p:) "Dan apabila Neratra Jahim
dinyalakan, dan apabila surga didekatkan " ia berkata, "Ke

542

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (51215) dan Al Qurttrubi dalam
tafsirnya (Al Jami' li Ahknm Al Qur'an,191235).
Nafi dan Hafsh membacany4 ;;j)i$$$$, dengan tasydid, yang artinya
dinyalakan berkali-kali.
AhTi qira'at lainnya membacanya 'e'jr-11 dengan tal,;hfif (t^rtpa tasydid), yang
artinya dinyalakan. Lihat Hujjah AI Qira'at (hal. 751) dan Ma'ani Al Qur'an
karya Al Farra (3/241).
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sinilatr araturya redaksi ayzt, #1Qb,r{_r#rlb}'
'Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neralca'."
(Qs. Asy-Syuuraa l42l: 7)sa3

36618.Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari ayahnya, dari Abu
Ya'I.a, dari Ar-Rabi, tentang firman-Nya, i;g@5;:,&lr'5
Aitii"Dan apabila Neraka Jahim dinyalakan, dan apabila
surga didekatkan " ia berkata, "Ke siirilatr arahnya tmgkapan

' 'segolongan masuk ke surga dan segolongan ke netraka'."54

Maksud Ar-Rabi dengan ungkapan'ke sinilatr arah rrtrgkapan"
adalah batrwa permulaan khabarnya adalah 5;F,;bifi\ "Apabila
matahari digulung)' Hingg4 5#'&)W *Din apabila Neraka
Jahim dinyalakan " ynitu penyebutan hal-hal yang disebutkan itu yang

akhirnya adalah salatr satu dari kedua yang disebutkan ini, yaitu
me,nuju surga atau menuju neraka.

Firman-Nya, {Ali?flU" uMaka tiap-tiap jiwa akan
mengetahui apa yang telah dikerjakannya," maksudnya adalah, pada

saat itu tiap-tiap jiwa me,lrgetatrui kebaikan yang telah diperbuatnya
sehingga dengan itu ia me,lruju surgq atau keburukan yang telatr
diperbuatnya sehingga dengan itu ia menuju neraka. Pada saat itu,
jelas baginya apa yang dulunya tidak ia ketatrui, dan apa yang lebih
maslatrat daripada yang lainnya

Pendapat para ahli tafsir mengenai ini senada dengan pendapat
yang kami kemtrkakan. Riwayat )rang sesuai dengan pe,lrdapat ini
adalah:

36619. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uyn (51215\.
As-Suytthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (81428), menpndarkannya kepada
Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, dan lbnu Al Mrmdzir, dari Ar-Rabi bin
Khutsaim.
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadab, tentang firman-Ny4 *e33,i&
i;:\ uMaka tiap-tiap iiwa akan mengetahui apa yang telah

ditrerjakannya," ia berkata, 'Maksudnya adalah png berupa

perbuatan."

Lebih jauh ia berkata, '"[Jmar bin Khaththab RA berkata, 'Ke

sinilatr mengaraturya perkataan'.'#5

Firman-Np, iAVfrU" *Malca tiap-tiap iiwa akan

mengetahui apa yang telah dikeriatcannya," adalah penimpal redaksi

nrman-Np, 1tf,;*ifs\ *Apabila matahari digulung," dan yang

setelatnrya. Sebagaimana diletakan, idzaa qaama 'abdullah qa'ada

' amr " agt*lila Abdullatr berdiri, duduklah Amt''.

Firman-Nya" ;4'3*i "Sungguh, aht bersumpah dengan

bintang-bintong." para atiti tafsir be6eda pendapat mengenai a/

khunnos al jmvaar al hnnas.

Sebagian mengatakarr bahwa itu adatatr lima bintang 1ang

beredar, )aitu beredar pada porosnya lalu kembati dan terbenam, lalu

tertutup di rumaturp, sebagaimana rusa yang masuk ke dalart gua

Kelima bintang itu adalatr Bahram, Ztthal, Utari4 Zuhmn, dan

Musyari.s

Riwayat-riwayat png sesuai de,ngan pendapat tersebut adalah:

3662}.Hamad menceritakas kepada kami, ia berkata: Abu Al
Ahwash menceritakan kepda kami dari Simalc, dali Khalid

bin Ar'arah, battwa seorang laki-laki berdiri me'nghadap Ali
AS, latu berkata" "Apa ifi &iL($ 'Yong beredar dan

,15

%
y7

Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al 'Uytn (51215).

Lihtt Ma' ani Al Qur' an karyra Al Farra Q D42) -

Al Baihsqi aau- syr'ab Al hrun (31437) dan As-suyrthi dalam Ad-htn Al
Mantsur 

-(81432), 
rncnyanaa*anqa kepada Abd bin lltrmaid dan Ibnu
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3662l.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Simak Ibnu Harb, ia
berkata: Aku Khalid bin Ar'arah me,nuturkan: Aku mende,ngar

Ali ditan>ra tentang firman-Nya, #gU6it@ ,f i$
"Sungguh, aht bersumpah dengan bintang-bintang, yang
beredar dan terbenam." la lalu berkata, 'Maksudnya adalah

bintang-bintang yang ber€dar pada siang hari (sehingga

tertutup oleh sinar matahari) dan terbenam pada malam
hari.Ds4t

36622.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Walci

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Simalq dari Khalid
bin Ar'arah, dari Ali RA, ia berkata, "(Maksudnya adalah)

bintang-bintang."54e

36623.Ibnu Humaid menceritalmn kepadaku, ia berkata: Mabran
me,nceritalcan kepada kani dari SUE/am" dari Abu Ishaq, dari
seorang laki-laki yang berasal dari ildurad, dari Ali, ia berkata,

"Apakatr kalian tatru apa itu aI khunnas? Yaitu bintang-bintarg
yang beredar pada malan dan simg tr ri.rrso

36624.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Iadr bin Hazim
menceritalcan kepadaku, bahwa ia mendeirgar Al Hasan
ditanya, lalu dikataka, 'nVahai Ab,u Sa'id, apa itu &r$
'Yang beredar dan terbenam'?" la lalu ber*atq 'tsintang-
bintang."55l

Rahawaib, serta Al Baihaqi dalamAl Ba'ts, dari AIi.
Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil (51528) dan lb,au Hajar dalam Foth Al
Bai (81694).
Ibnu Athiyah dalan Al Muhanar Al Wajiz (51443).
Ibnu Hajar dalamFath Al Bai (81694).
Al Mawardi mcncantumkan riua)rat 8€nrya Aalsn An-Nulut wa Al 'Uyun
(51216) dari Al Hasan.

s,lt
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36625.Muhammad bin Barysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hau&ah bin Khalifah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Auf menceritakan kepada kami dd Bakr bin
Abdillah, tentang firman-Nya, &r(fi@,f iY
"Sungguh, aht bersumpah dengon bintang-bintang, yang
beredar 'dan terbenam," ia berkata, 'Maksudnya adalah
bintang-bintang )ang berede di belahan Timur.'rs2

36626. Abu As-Sa'ib memceritakan kepadalcu, ia berkata: Abu
Mu'awiyah menceritakau kepada kard dari Al A,masy, dari
Mujahid, ia berkata,'Maksudnya adalah bintang-bintang.'r53

36627.Abu Ktuaib menceritakan kepada karni, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Su$ran, dari Abu hhaq, dari
seorang laki-laki yang berasal dari Murad, dari Ali bin Abi
Thatib, tentang firman-Np, #g'rfliO,fl,l*i
"Sungguh, aht bersumpah dengan bintong-bintang, yang
beredar dan tobenam," ia b€*ata" 'Maksudnya*adalah
bintang-bintang yaog be,redar pada siang hari dan tarrpak pada
malam hari."554

36628.Bisyr menceritalcan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada l<ami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada }.fni dari Qatadall tentang firman-Nya, 

'fr,rfls#CU(U@ usungguh, atu bersumpah aengai' fili"e-
bintang, yang beredardan terbenam," ia berkata, .Maksudnya

adalah bintaog-bintang )ang tampak pada malam hari dan
bcredar pada siang bari.:r5s

Ibnu l(abir dalam tafsirrya (l4D6E) dan As-Suyrthi dabm Ad-Dun Al
Mantsur (81432), kepa& Abd bin Hunai{ dari Bak bin
Abdillah.
Mujahid dalam tafsinrya (hal. 708).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (51528) dan Ibnu Athifh d^lam Al
Muhanar Al Waj iz (5 I tA3).
Al Bagbawi dalamMa'alim At-Tanzil (5152E).

5r3
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36629.Ibnu Abdil A'la m€,nceritakan kepada karri, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasan,

tentang finnan-Np, &r$@,f i$ "Sungguh, aht
bersumpah dengan bintang-bintang, yang beredar dan

terbenam," ia berkata,'Maksudnya adalatt bintang-bintang
yang beredar pada siang hai. &l)($'Yorg beredar dan

terbenam', mAsUnya adalab percdarannta yaitu saat tidak
tampalk."s56

36630. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kcpada kami, ia.'berkata: Ibnu Taid berlcata

tentang firman-Np, #r(fi@ 
"$$*Btntang-bintang, 

yang

beredar dan tqbaant," iaffiati,*irWL ,ffia^ &rfi
maksudnp adalah bintang-bintang yang tefienanu 1laitu
terbenam ter€na t€rlambat terbitnya Setiap tatrun ia terlambat

dari waktu ke,mrmculan sebelumnya Al hrnnas adalah yang

terbenam pada sieng hari sehiagga tidak terlihat. Al jawaarii

gdalah yang beredar jalh. Jadi, al Hrunnas ini adalah al
jawaaii al lanna.'sfl

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah banteng liar yang

bersembunyi di dalam sarangn),a. Mereka yang berpendapat demikian

me,nyebutkan riwapt-riwayat berikut ini:

36631.A1 Hasan bin Arafrh menceritakan kepada kasri, ia berkata:

Husyaim bin Basyir me,nceritakan kepada l<ami dari 7al<aiya

bin Abi T4tdabb dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abu Maisarab,

dari Abdullah bin Mas'u4 bahwa ia mengatakan kepada Abu
Maisarah, "Apa ifrL 8\W' Ia me,lrjawab, "Banteng liar."
Ia berkata lagi,'Menunrtku juga begitu.'658

Abdurrazzaq dalam ta&irqa (3498) dan Al aoreubi dalam tafsirnya
(19t236).
Al Bagbawi dalamMa'alim At-Tanzil (51528).

Abdurrazzaq dalam ta&imya (3498) dan Ibru Hajar dal"'n Fah Al Bari
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36632.Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata: Yatrya

menceritakan kepada kami dari Su$ran, dari Abu Ishaq, dari

Abu Maisarah, dari Abdullab tentmg firman-Nya, #rrA
batrwa maksudnya adatah banteirg liar.5se

36633.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Su8/an, dari Abu Ishaq, dari

Amr bin Syarahbil, ia berkara: Ibnu Mas'ud berkata, "Watrai

Amr, apa itu #rW Atau apa menunrtmu?" Amr berkata,

'Menurutku itu adalah sryi jantan." Abdullatr berkata,

"Menunrtku juga sapi jantan.'tr

36634. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Abu Ishaq, dari

Abu Maisatr, ia berkata, eedku tanyakan itu kepada Abdullah."
Lalu dikemukakan riwayahrya, yang menyerupai riwayat tadi.

36635.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jarir bin. Hazim

menceritakan kepadakq ia berkata: Al Hajjaj bin Al Mundzir
menceritakan kepadakq ia bertata: Aku tanyakan kepada Abu
Asy-Sya'tsa Jabir bin Zaid tentang ayat, $Jt2fi ' 

Ia lalu
berkata, "Maksudnya adalah sapi jantan yang berserrbunyi di
sarangnya."56l

Yunus berkata: Abdullah bin Wahb berkata kepadaku, "Itu
adalah sapi yang melarikan diri dari serigala. Itulatr yang

dimaksud dengan 'masuk ke sarangn5na'.'562

(8t6e4).
Al Baghawi dalanMa'alim At-T@tzil (5152t).
As-Suytrthi dalanAd-Dun Al Murtsw (A$2), menpndarkannya k€pad8 AM ,

bin Hurnaid.
As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsr(A432), kepadaAbd
bin Hunaid, dari Mujahid.
Ibid.
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36636.Yunus mence,ritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jarir berkata: Ash-Shalt

bin Rasyid menceritakan kepadaku dari Mujahid, riwayat yang

sama.

36637. Abu As-Sa'ib meirceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Mu'awiyah me,nceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

ia berkata,Ibrahim, tentang firman-Nya, ,#t-rA
"Maksudnya adalah sapi liar."563

36638.Ibnu Humaid menceritakau kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami daxi Mughirah, ia berkata: Ketika
kami berada di ternpat Ibrahim, Mujahid ditanya tentang

firman-Nya, #tt]fi, Ia lalu berkat4 "Aku tidak tatru."

Ibrahim kemudian mendesaknla dan berkata, 'Mengapa

engkau tidak tatru?" la berkata 'Mereka meriwayatkan dari

Ali RA, dan kami juga mendengar bahwa itu adalatr sapi

jantan." Ibrahim lalu berkatq "Itu adalah sapi yang berlai. Al
lgnnas adalah szrang sapi liar te,mpat peristirahatannya, dan al
khunnas al jawaarii adalah sapi jantan."sfl

36639.Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah mengabarkan

kepada kami dari Ibrahim dan Mujahid, batrwa keduanya

sedang membicarakan ayat, &irrjii@,ffi'Jfi
"Sungguh, alu bersumpah dengan bintang-bintang, yang
beredar dan terbenan." Ibrahim lalu berkata kepada Mujahid,
"Katakan me,ngenai ini yang pernatr kau dengar." Mujatrid
berkat4 'lkmi pernah mendengar sesuafu mengenai ini.
Orang-orang mengatakan bahwa itu adalah bintang-bintang."

Ibrahim berkata 'Mereka me,ndustakan Ali RA, ini

Ibnu Athiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (51443)
As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (81432), menyandarkannya kepada Abd
bin Humai4 dari Al Mughirah-
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sebagaimana yang mereka riwayatkan dfii Ali RAo bahwa
yang paling bawatr melindungi )ang paling atas, dan yang

paling atas melindungi )ang paling bawah."565

36640.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari AI Mugfuiralr, ia
berkata: Mujahid ditanya di hadapan Ibratrim tentang cI
jawaarii al htnnas, ia lalu b€rkat4 "Aku tidak tahu. Mereka
menyatakan bahwa itu adalah sapi jantan." Ibrahim lalu
berkata, "Engkau tidak tahu bahwa itu adalah sapi jantan."

Mujahid berkatq 'Mereka menyebutkan dari Ali batrwa itu
adalah bintang-bintang." Ibrahim berkat4'Mereka berdusta

atas nama Ali."s66

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah rusa. Me,reka yang

berpendapat dernikian menyebutkan riwayat-riwayat berilart ini:

3664l.Muhammad bin Sa'ad menceritalcan kepadaku, ia berkata:
Afhku menceritahan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayalrryra, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

&3r!$@ "{\'$X' ia berkata, "(Maksudnya adalah)

rusa."567

36642.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats bin hhaq, dari
Ja'far, dari Sa'id bin Jubair, tentang finnan-N1r4 

"iJi\'rit$'ia berkata, "(Maksudnya adatah) ,*".11568

36643.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Utayah

Ibnu Katsir dalam tafsimya (l 41269\.
As-Suyrthi dalamAd-Dun AlMantsur (A$2), meiryandarkamya kepada Abd
binHumaid.
Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (51529).
Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al 'Uytn (51217) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (5 I 528).
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih
menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang firman-Nya,

.#fU,rfi@ *u,l$lii ia berkata, "Kami pernah katakan

-aku kira ia meirgatakan- rus4 sampai Sa'id bin Zubair
menyatakan bahwa ia perrah qenanyakannya kepada Ibnu

Abbas, lalu ia mengulangi bacaannya padanya."56e

3664.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: LJbaid menceritakan

kepadakq ia berkata: Aku me,nde,ngar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-ga, #OrfS@ & ia berkata,

'Maksudnya adalah -sa*570

Pandapat yang be,nar mengenai ini adalah, Allah Ta'ala
bersurnpatr dengan hal-hal yang kadang terserrbunyi, kadang beredar,

dan kadang menghilang. Kunuusuhaa adalah bersembunyi di
tempatnya. Menurut orang Arab, al makaanis adalah tempat-teurpat

berserrbunyinya banteng liar dan rusa- Bentuk tunggalnya yaitu

malous,-dan, kinaas, sebagaimana dikatakan oleh Al A'sya berikut ini:

'q;, ,;*it'c.}.i',rJil G #;3'$l'dt u..-t *
"Ketilra kami menemukan desanya, melongoldah yang jinalc,

sebagaimana yang liar melongok dari sarang persembunyiannya."s7r

. Ini menrpakan bentuk jamak dari malous. Kemudian te,ntang

al lanaas, sebagaimana dikatakan oleh Tharfatr bin Al Abd berilut

Kami tidak dcngan lafazh ini dalam referensi-referensi yang
ada pada kami.
Ibnu Athiyah dalan Al Muharrar Al Wajb (51443) dcngan sanad danlafazh
ini" sata Abdurazzaq dalam taftirrya (3/398) dengan lafaz:h: Dari Ma'mar,
sebagian mereka berkata.
Bait syair dari qosidah paqiang; diucapkanqra untuk menghujat Al Harits bin
Wa'lah- I-afazhnya yang terdryat dalamAd-Diwan yaitu i-;ir eriFf ,1ll, sebagai
ganti redaksi: [lr u[i rlii. Siletran lihat Ad-Diwan (hal. 1l).
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lru:

$:t *',* ,+ *rt# q.&!a';qlk
'tSealan-akan kedua sarangpersembunyian di panglcal pohon itu

berada di pinggirnya,

Dan dipancangkan di bawah tulang punggung yang kokoh.-s72

Bukti bahwa al kinas bisa juga sebagai sarang rusa adalah
perkataan Aus bin Hujrberikut ini:

"Tahukah englcau bahwa Allah telah menuntnkan hujan,

sementara persembunyian ntsa di sarangnya dengan diam.,,573

Jadr, al Hnaas dalanr perkataan orang Arab adalatr seperti
ungkapan ini. Tidak diingkari pula bahwa ini bisa digrrnakan unhrk
mengrrngkapkan tempat-tempat beredarnyra bintang di langit. Jika
demikian, dan karena dalam ayat ini tidak ada petunjuk yang
menur{uucan bahwa maksudnya adalah bintang-bintang dan bukan
sapi jantan, juga tidak ada pehrnjuk bahwa itu bukan sapi jantan dan
bukan rusa, maka yang benar adalah, ini mencakup semua png bisa
dicakup oleh makra ini.

tot

Ini bait syair yang digantungkannya, )rang terkenal. silakan liltat Ad-Diwan
(hal.25).
Ini perrnulaan bait syair dari qasidah tentang kebanggaan. silakan lihat Ad-
Diwan (hal.57).

* f$t 1,ri)r *t* ti J:ilhr 3f ; jl

572

573



SurrohArfckuiir

;j";@ rfifiJ;I,';t@ ft $t&\@ ;.;:; r+,fiV

#;.$|.s'*
uD erni nalam op abila tclah hanpir mer,linggall<f,rr
gelaprrya, df,rr deffri $fuuh apabilafaiarrrya mioi

menyingsing, sevnggulmy a N Qtin' an itu benar.benm

firman (y'.jllah yolrrg ilibawa oleh) uhtsan yang nudin
(J ihl), y dng mempunyai lcclatatanr y ong me'nrtpary ai

l<EfudulwJ tinggi di sisi Allah yarrg manflmyai Arsy."

(Qs. At Talcrriir [8U: L7.Z0l

rakwn lirm3n {I-tah: t;i'iL@. ;1i''rl#f@ fi3 fsy$\:

#;:$e>-vij'.t>@ffifi (Demi irto* o{omo tetah hampir
meninggallcan gelapnya" dan demi subah apabila faiarnya mulai
menyingsing, sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman
[Allah'*yang dibawa olehJ utusan yang mulia [fibtfi, yong
mempunyai lsekuatan, yang mempunyai kcdadulcan tinggi di sisi

Allah yang mempunyai Arsy)

Tuhan kita bersumpah dengan malanr apabila telah hampir

meninggalkan gelapnya. Altah berfirman, eeflku bersumpatr dengan

malam apabila telah harnpir meninggalkan gelapnya."

Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai firman-Nya, AyiV
#A*Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya."

Sebagian mengatakan bahwa maksud ayat, i.3JLt{ aAaUn

apabita tetatr berlalu.sTa Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat

ini adalah:

s71 Al Farra berkata, '?ara rnrfassir se,pakat bahwa rnakna 'as'asa adalah adbara

'mcninggalkan', scmentara sebagian sahabat Lr-i mcnyatakan bahwa 'Qs'asa

adalah mndckati awalnya dan menjadi gelap." Malani Al Qtr'aa (31242).
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36645. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 G$tfi! *Demi malam apabila telah hampir
meninggalkan gelapnya," ia berkata" "(Maksudnya adalah)

apabila telatr berlalr.rrTs

36646.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 6y$\
GA "Demi malam apabila telah hampir meninggalkan
gelapnya," ia berkata, "(Maksudnya adalah) apabila telatr
berlalu."576

36647.Abdul Hamid bin Bayan Al Yasykuri menceritakan kepada
kami, ia berkata: Muhammad bin Yazid menceritakan kepada
kami dari Isma'il bin Abi Khalid, dari seorang laki-leki, dari
Abi Zhibyan, ia berkata, "Aku sedang me'ngikuti Ali RA, saat

itu ia sedang keluar menuju Masyriq, kemudian terbitlah fajar,
maka ia membacakan ayat, #f+,fit;'Demi malam apabila
telah hampir meninggalkan gelapnyat :t577

36648.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan ke,pada kami dari Al Hasan bin Ubaidullah, dari
Sa'ad bin Ubaidatr, dari Abu Abdfuralman, ia berkat4 "Ali RA
berangkat menuju pintu pasar, saat itu telah tiba Subuh atau
terbit fajar, lalu ia mernbacakan ayat, r:16af@ 63f'+,fiV
;.:ii 'Demi malam apabila telah himpir meninggatkan
gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai

Al Qurthubi dalam tafsirnya (19/84) dan Ibnu Katsir dalam tafsimya (t4l26g).
Ibid.
Kami tidak menemukan dengan lafazh ini pada referensi-referensi yang ada
pada kami. Silakan lihat arsar berikutnya.
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menyingsing'. Ia lalu bertata, 'Mana yang tadi bertanya
tentang witir? Y4 waktu witir adalah irrir.rrTs

36649. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dgri
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, G36y$1,
uDemi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapf,la,"
ia berkat4 "Kedatangannya."

Ia juga berkata,'I(qrergiannya-"57e

36650. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari QatadalU tentang firman-Nya, 63f+,fit
uDemi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapf,la,"
ia berkata, "(Maksudnya adalah) apabilah telah berlalu."s8o

36651.Ibnu Abdil A'la menc€ritakao kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadab,
tentang firman-Np, 63AUfitr "Demi malam apabila telah
hampir meninggalkan gelapnya," ia berkat4 "(Maksudnya
adalah) apabilatr telah berlalu.'68r

36652.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada
karni, ia berkata: Aku mende,lrgar Adh-Dhatlhak berkata
tentang firrran-Nya, ,J..,i$,ff, uDemi malam apabila telah

Ibnu Katsir dalam tafsimya (141269).
As-Supthi rncncantumkan riurayat s€,npa dengan lafa* ini dalzmAd-Dun Al
Mantsur (81433) dan lbnuManzhrn di rlalam Lrsaz Al 'Arab (6/140).
Abdnrrazzaq dalam tafsirnya (18199) dan Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an
(3t242).
Ibid.
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hampir meningalkan gelapnya," ia berkata,

adal"h) 4abilah telah berlatu#

fdsnrAii{fhabmi

*(I\[aksudnyra

36653.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia bertata: Waki
menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari Abu Hushaiq dari
Abu Abdirrabman, ia berkata,'Ali RA keluar setelah muadzin
mengrmdangfun dzaasubuh, Ialu ia bertat4 @,Pq,fit
,1fr4#E'Demi nalam apabila tetah hanpir matngalkan
gelapryn, dat demi subuh qabila fajaryta mulai
natyingsing'. Ia lalu bqtata, 'Mana yang tadi bertmya
tcrilmg witir? Ya, waktu witir adal"h ini'.'s3

3654.Yrmus menceritakan kepadakq ia b€*ate Ibnu Wahb
mengabartan kepada kami, ia be*ata: Ibnu 7and, ba*ata
tentang firman-Nya, fi36L,it *Deni malam rybila telatt
herryir meningalkan gelapnya," ia bertata, u'/ls'osa adalah
berlalu, dan menyingsingqa frjr dari sini." Se,ralra melnrnjuk
ke rah Timrn; tempat te,rbitnya frjar.*
Ada ymg m€Nrgatakm bahwa maksud apt, ;-t:.q,EV

,dal"h, ryabila telah dat^ng gel4,rryra M€r€lra yog b€rpeodapat
demikia men5rebutkm berikut ini:

36655.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan k prd" kami, ia berkata: Ibnu
Tsan menceritakan kepada kmi dfri Ma'mar, dari Al llasan,
tentmg firman-Nyra, #LQ,fift ia bertata, *Apabila telah
menlrelimuti manusia'fl s

ttz

I'l3

Al Fura lhlztn Ma'anti Al Qw'ot Qn44 dm Ibmr Katsir dalam tr&irntra
(t#2@).
Al Baihaqi dalam As-Snan (U479), Al IIakiE dalam Al Mustafrah (A56D, i^
bc&0a, -Slrahih bcrrdasutan slaat Mtslim, rrnrm bfomya tidrk
mgehurfa Jra" As-Suytrfii rlqltm Ad-Drrr Al Mar6u (A$3),

@da AtL'ILahawl AtbThabrmi dalm Al htsda ua
At Ilakim dan Al Baihaqi dalarn glnamrq dnm-slmltif,-lermya
Al ltlay,ardi di dqlan An-Mtkotva Al 'Uyur (5D17).
A@ dalam taftirrya (3899') dan Ibmr Ailaibah datm choib Al

tta
tat
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36656.A1 Husain bin Ali Ash-Shada'i menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ayatrku menceritakan keprdatg dari Al Fudhail, dari

Athiyatr, tentang finnan-Nya, SAI;y$$ ia mengisyaratkan

ke aratr Barat.586

Menurut say4 pendap ar yarrg benar dari kedua pendapat ini

adatatl pendapat yang menyatakan bahwa maknanya adalah, apabila

telatr berlatu, berdasarkan firrran-Nya, fiif4p| "Dan demi subuh

apabila fajarnya mulai menyingsing." kti menunjukkan bahwa

sumpatr itu dengan malam yang hamFir berlalu dan siang yang hampir

tiba. Orang Arab berkata 'as'asa al-lail. dan sa'sa'a al-lall apabila

malam tetatr berlalu dan hanfra tersisa sedikit. Contohnya adalah

perkataan Ru'bah bin Al Ajjaj berikut ini:

v{i Qr e G3'{r#,cAZ 6Lti 6'+ 6-

"Wahai Hindun, betapa cepatnya malam berlalu,

seandainya ia mengharaplan pagr, tentulah itu alcan menyusulnya."ss7

mi adalah logat orang yang berkata sa'sa'c. Adapun logat

yang berkata 'as'asa contohnya adalah perkataan Alqanrah bin Qurth

berikut ini:

ta3) W W ;-"6;t) # t* q &t 6t,-?

" Hingga lrettlra suhrt Ebh menyingsinglan foi arnya

dan meningalkan malamnya, serta berlalu."588

Maksudnya adulah adbara'berlalu".

Qr'an (hal.5l7).
Ibnu Katsir dalam ta$irnla (141269).

Llhrt Ad- Diwan (hal. 88).
Al Khalil bh Ahmd dqle'n Al 'Aitt (m, dar lbnu Salam dilam Glunb Al
Hadits (31295).

Abu Ubaidah dzlam Majaz Al gur'an (21288), Al Mawardi dalam An-Nulcat wa

Al 'Uytn (5t2.l7\, dan Al aormt$i dalam taftirnya (191236).
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Sebagian ahli pqkataan orang Arab m€nyatakan bahwa
'as'asa adalah mendekati permulaamya dan mulai gelap.

Al Farra Abu Al Bilad An-Nahwi menye,nandungf,an sebuah

bait s)rainste

I .'. .. t t1' '- tt 4 | - -.7 a-.- -.-o,-t' fp u d ok # $l iu- I ;L';3
*Malam pun menjelang, hinga futika semakin dekat

sinantya masih bisa menerangi.'sn

h beftata lau yasyaa' idz danaa, tapi ia me,masul*an dzalke
dalmdal. : ,

Al Faura bedota, 'Mercka m€qgmggap bait s1lair ini dibuat-
buat.'691

Firman-Np, ;frfl&b "Dan deni suLruh'apabila fajsnya
nrulai metyingsing," maksudn5/a adalab ketika sinar siang mulai
tmpakdanjelas.

Pe,ndapat kami dalam hal ini sesuai dengalr pernptaan para
ahli taftir. Mereka yang berpeirdqat de,mikian me,lryebutkan riwayat-
riwayat berilort ini:

36657.Abu Kuraib menceritokan kepada kami, ia bertata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far,
dari Sa'i4 t€ntang finnan-Np, $igV$t "Dan derrri &.buh
apabila fajarnya mulai menyitgsing," ia berkat4 "(Ivlakzudnya
adalah) apabila memulai.'6e

36658. Bisyr melrceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

Ini ltar,'a Imu' Al Qais, sebagaimna disebutkan oleh Al Qnthrbi dalam
ta8irnya (19D37), nannrn tami fi{akrcnemlannp di dal"m diwam}ra.
Al Farra d *n fi,{a'a1li Al Qtr'm (3n42), AI Qurlh$i dalam taftinrya
(l9ll37), dan Ibru Manzfun dal*n Lbon Al 'Arab (eirtri: ,".-r).
Li}rrtMa'oni Al Qur'an karyaAl Fana(31242)
Ibmr Katsir dalam tafsirrya 04n6\.

ttg
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, jlii$1dl)V "Dan
demi Subuh apabila fajarnya mulai m.enyingsing," ia berkata,

"(Maksudnya adalatr) apabila mulai bersilil dan muncul."se3

Firman-Nya, ffi;63;l'iy "s"ruogguhnya At Qur'an itu
benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang rnulia
(Jibril):'maksudnya adalah, sesunggubnya Al Qur'an diturunkan oleh

utusan yang mulia, yaluri Jibril. Ia menurunkannya kepada

Muhammad bin Abdillah

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

36659.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, ffifi:f;it'i|
"Sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang

dibawa oleh) utusan yong mulia (Jibril)," ia berkatq
"Maksudnya adalah Jibril.-5e'+

36660.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakar-r kepada kard dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang ayat, )$il;n'iy "soungguhnya Al Qur'an itu
benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang

mulia (Jibril),- ia berkata, 'Maksudnya adalatr Jibril."ses

Firman-Nya" # ;S'i-s; *'ilai "Yang mempunyai kclwatan,

yang mempunyai kedufukott tinggr di sisi Allah yang mempunyai

Arsy."

AMurrazzaq dalamaBfunfra (31399) datr Al Mawardi daJ,am An-Mtlat wa Al
'Uyn(51217).
Al Mawardi dah,,t An-Nulut wa Al'Uytttt (5/218).
maumzzaq dalam taBirnya (3 1399).

'93
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I;rfazh :$tsi "Yong mempunyai kehtatan" maksudnya adalatr
Jibril, atas perintatr yang dibebankan kepadanya dan ia tidak lematr
terhadap p€rintah itu.

I-afa*,, #Afi"ilt2 *Yang mempunyai kcdudukan tinggi di
srsi Allah yang mempunyai Arsy," maksudnya adalah, Jibril
mempunlai kedudukan yang tingg di sisi Tuhan perrilik Arsy frmg
aguu.

oao

6i@,;o &\tit" ;lr@ 44'*u;ur@sj i I
@;r,#$!'iv'@.#,,Frg'i

GD5;i;fr
"Yarrg iliteti'ili sana (di alorin rmalrdrlor,) lagi ilipeiiccy*

Dan tunfiww (l1rurlrml,m,ad) iat tndrrrrrlah *lcali.l<di orurg
yontg gil* Dan sesnngguhny oMuhmwwd iat nwlilwt Jitrdlt

di ufuk yang terang. Do,r' Dio (fuInthmm:rord) ktlvrtnloh
seor(mg ycrngbalhil untuk nenrl";artgltmt yarJg gaib. Dqn N
Qt;r"'an ifutbuk$rlah pulrataan syetan yarJg terl<uAtk, rnrruka

l<ffiJanal<ah r<mw al<m peryi:n

(Qs. At Talcrrit [8U: 21.26)

Takwil lirmar Allah: ifr-ttr$t
ii;i&@;..,#&;6@#.grtaw#gt1i,f-
ditaoti di sana [di alam nqlaihdJ lagi dipercaya Dan temonmu
[MuhammadJ itu bakanlah sekoli-koli orang yang gilo. Dan
sesungguhnya Mahammad itu melihat Jibfl di ufuk yang terang,
Dan Dia [MuhammadJ bukanhh seorang yong bakhit untuk

-

-
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menerangkan yang gaib. Dan Al Qur'an itu buWlt pakAun
syetan yang terkutuk, maka kemanakah leanu a*an peryA)

Firman-Ny4 -78"Yang ditaatt di sano," maksudnyaadalah

yalcni Jibril AS, ia ditaati di langit, ditaati olehparamaleikat.

Finnan-Nya, 6 
*Lagi diperuya," maksudnya adalah

dipercaya di sisi Allah untuk unsan wahyu dan risalah-Nya serta

unrsan-unrsan lain yang dipercalrakan Allah kepadanya

Pendapat para ahli tafsir menge,lrai ini s€Nmda dengan p€rdryat
yang kard kemukakan. Mereka )ryg b€rp€Ndapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:'

3666l.Abu As-Sa'ib me,nceritakan kepadaku, ia bertata Umar bin
Sfbib Al Musli me,nceritakan kepada kami dari Isma'il bin
Abi Khalid,.dari Abu Shalib tentang firman-Nya, 9J71p
"Yang ditaati di sana (di a,lam nalaikat) lagi dipacali," ia,

berkata, "(Maksudnya "dalnh) Jibril A.S, ia dipercaya rmtuk

memasuki tuitlh puluh anjungan cahaya tap4 izin-'ss

36662.iluframmaA bin Manshur Ath-Thausi meirceritakan kepada

kami, ia berkata: Umar bin Syabib menceritakan kepada kemi,
ia berkata: Isma'il bin Abi Khalid mc,nceritakm kepada kami,

ia berkate "{ku tidak mengetahuinya selain dri Abu S-halih-"

Riwayat )ang sama

36663. Sulaiman bin Umar bin Kbalid Al Aqtha me,nceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayabkrl Umar bin Khali( menceritakan

kepadaku dari Ma'qal bin Ubaidullah N lazai, ia Hata:
Maimun bin Mahran be*ata tentang firman-Np, i7*
"Yang diuati di sana (di alan nalaikot) bgi dipula|
batrwa maksudnya adalah Iibril AS.5e7

IbDu Al Jauzi datam Zad Al Masir (9143), Al Qrthbi dalam ta8irqra
(191240\, dan Asy-Syaukani daram Fart Al Sadir (5R91).
nnu farmi.fah dalarn Al Fauwa Q l2M).
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36664.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:
Ayatrku me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4
,ti #@,# ;;j"ne> -v'ij'ca't "Yang memPunvai kelwatan,
yang merbpunyai kcdtt&tkan tinggr di sdsi Allah yang
mempunyai Arsy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) tagi
dipercaya," ia berkata, 'Maksudnya adalah Jibril.-se8

36665. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan
kepa{a kami dari Qaradab te,ntmg ayat, y-$i;}4-V-i},s;
a6r@ "Yang mempunyai kchtatan, .'yang mempunyai
kcdudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arsy, yang
ditaati," ia berkata, 'Maksudnya adalah ditaati di sisi Allah. F
# 'O, sana (di alam malaikal lagi dipercaya'."se I

36666.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkatc Aku
me,ndengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid menceritakan kepada
kauli, ia berkata: Alar mendengar Adh-Dhahhak berkata
tentang firman-Nya, y-.178 "Yang ditaati di sana (di alam
malailrat) lagi dipercaya," bahwa maksudnya adalah libril
AS.600

Firman-Nya, gfr, fuVft "Dan temanmu (Muhammad) itu
bukanlah sekali-kali orang yang gila," maksudnya adalah, terran
kalian, hai manusia, 1laitu Muhaurma4 sekali-kali bukanlah orang
gila, sehingga berbicara kepada kalian kare,lra kegilaan dan mengingau
dengan igauan orang-orang gila, akao tetapi telah datang kebenaran
kepadanya dan menrbenarkan para rasul.

Kami ddak menenrukanqra dcngan isnod inn Silakan litrat atsar yang lalu dan
An-Nulrat wa Al 'Uyun karya Al Mawardi 6nfi).
Ibnu Katsir dalam tafsimya 04n7q.
rbid.
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Pendapat para ahli tafsir mengenai ini senada dengan pendryat

)raog kami kemukakan. Mereka )ang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

36667. Sulaiman bin Umar bin Khalid Al Barqi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Apbkq Urnar bin Khali4 me,nceritakan

kepada kami dari Ma'qal bin LJbaidullah Al Jazari, ia berkata:

Maimun bin Mabran b€*ata tentang fiman-Nyra *gf;t
gj'i,-, "Dan ternanmu (Muharunad) itu bukanlah sekali-kali
orang yang gila," bahwa maksudnya adalah Muhammad

sAw.60r

Firman-Nyra, ;*{t 6Vtlf;1i$ "Don sesunguhnya Mulurnmad
ittt melihat Jibrit di ufuk yang terang," maksudnya adalalL

sesuogguhn),a Muhammad telah melihat Iibril AS dalam bqiluk
aslin)ra di sisi png jelaslah segala sesuatu, sehingga terlihatlah b€ntuk
aslinlq rraitu di terrpat terbitryamatahari di arah Timur.

Pendapat para ahli tafsir meirgenai ini senada dengan p€n@at
kami- Mereka }ang berp€Ndapat demfian menyebutkan riwaleat-

riwayat berilart ini:

36668. Muhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia bertata: Abu
Ashim menceritnkan kepada kami, ia bertara: Isa meirceritakan

kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadaktl ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia b€rkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuan)4 dari Ibnu Abi Nqiih, dari
Mujahi4 tentang firman-Nyra, a$ $Eig-Ot ufukyang toang,"
ia berkata" 'Maksudnya adalah yang paling tingg."

Ia jugaberkata, 'Di ufuk dari ilah yang tampak jelas.'ff

Al Mawardi dilarn An-Nulut wa Al 'UW (6nLB), Al Bagfuwi Aqt*n Ma'alim
At-Tanzil (5/530), dao Ibnu Aftiyah i,,qttrrn Al Mulunar Al Vqib (51444),
scmnnya tarya-sanod.
Al Mawardi dal",r, An-Nuftat wa Al 'UW (6D19\ dan Al Baglawi ,Ltem
Ma' alim At-Tauil (5/530).
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36669.Ibnu Abdil A'la me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur me,nceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari QatadalU
tentang firman-Np, 96f,.ilt *Di ufuk yang terang," ia
berkat4 'Diceritakan kepada kami bahwa ufirk itu tempat
terbitrya matahari.'fl3

36670.Bisyr me,nceritakan kepada karri, ia berkata: Yazid
'menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu temtang firman-Nya, ;fit$ig*Oi
ufuk yang terang," ia berkata" 'Diceritakan kepada kami
bahwa itu adalah ufirk yang dari sanalah terbitryra siarg.'fl

3667l.Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, -ie berkata: Ibnu Zard berkata
te,ntang firman-Nya, .i:if$Vq:6f$ "Dan sesungguhnya
Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang," ia berkat4
"Beliau melihat Jibril di ufirk yang terang.'fls

36672.Isa bin Utsman bin Isa Ar-Ramli menceritakan kepadfii, ia
berkata: Yahya bin Isa me,lrceritakan kepada kami dari Al
A'masy, dari Al Walid bin Al lz.a4 iaberkata: AIcu nrle,ndengar

Abu Al Ahwash berkata teirtang firman Allah, #i $\t'.r;$,
"Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufukyang
terong," ia berkata, 'Beliau melihat Jibril dalam benfuk aslinya
dengan eoam ratus salap.'ff

36673.Ibnu Humaid menceritakan kqpada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Athq dari Amir, ia berkata,

Abdurrazzaq dalam tafsirrya Q1399).
Al Baghawi dataq Ma' alim At-Tarrzil (5 I 530).
As-Suynthi iJaJ.amAd-Dun Al Mantsur (81434) dengan lafaztrnya dari lkrimab,
dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Qqdir (5/39I) tartla sanad.
Abdurrazzaq dalam tafsirnya dari Ibnu Mas'ud secara mauqufpadanya (31399),
Ibnu Manduh dalam Al Iman (2f749), serta Ad-Daraquthni dalam Al 'Ilat
(5/55), ia berkata, 'Diriwayatkan oleh Abu Ishaq Asy-Syaibalxi, Al Walid bin
N lza\ dan Ahim bin Abi An-Najud-"
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'Nabi SAW tidak pemah melihat Jibril AS dalam bentuk
aslinya kecuali sekali. Jibril pemah mendatangi beliau dalam
wujud seorang laki-laki be,l:nama Dihfh. I^alu pada suatu hari
beliau melihat libril dalam b€ntuk aslinla yang meme,lnrhi

selunrh ufulq ia me,lrge,lrakan -sutra hijau b€rtatahkan mutiara.
Itulah firman AllalL ;t li 6'itf;fi 'Dan sesungguhnya
Muhammad itu melihat Jibrit di ufukyang terang'.'ffi

Disebutkan bahwa aW- .;;f,piti\ *Apabrta matahari
digulung," dan ayat, ffi;r$it'iy';5"*ngg;rhnya Al Qur'an itu
benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia,"
adalah ribril. Hingga, **",;Jfir|?U; "Dan Dia (Muhammad)

bukanlah seorang yang baklril.untuk menerangkan yang gaib," $mi
Nabi SAW.

Firman-Ny4 #,9r9';Ui "Dan Dia (Muhammad)

bukanlah seorang yang bbkhil unt* menerangkan yang gaib." Ada
perbedaan qira'at fi ffiangan qurra' a)rat ini.

+ada umunrnya, qufta'Madinah den. Kufah membacanya

i-*, de,ngan huruf dhaadh, yang maknanp, bukanlah seorang yang
balfiil teftadap merreka untuk mengajartan rya )ang telah diajarkan
Allah kepadanya dan kitab-Nya png telah ditunrnkan kepadanya.

. Sebagian qurra' Kufah dan Bashrah membacanya.lift, dengan

huruf zha', yanrg maknanyra, beliau tidak tertuduh mengenai berita-
berita yang disarnpaikan kepada mereka dari Allah.

Riwayat-riwayat dari para ahli tafsir yang membacanya
deirgan huruf dhad dan penakvrilannya sebagaimana yang kami
kernukakan adalatr:

36674.Ibnu Baspyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrahman menceritakan kepada kard, ia berkata: Suflan

fi1 Kami tidak renemrkann)ra dengan lafazh 11ilr isnad ini pada referensi.
refcrensi yang a& pada tami. Silakan lihat lrornta png lalu-
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me,nceritakan kepada kami dari Ashim, dari Zlr, tentang ayat,

,#,f, ,* it 6j *Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang
yang tertuduh untuk menerangkan yang gaib," ia berkata,

"Azh-zhaniin adalah png tertudtrh. Sedangkan dalam qira'at
kalian #, dengan huruf dhadh, ),ang artinya balfiil.
Sedangkan yang dimaksud al gaib ini adatah Al Qur'an.'n8

36675.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin
Abdillah Al Wasithi me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Mughiratr. menceritakan kepada kami dari Ibrahim, tentang

ayat, #,r;fir|';ft "Dan Dia (Muhammad) bukanlah
seorang yang baWtil untuk menerangkan yang gaib," ia
berkata, "Maksudnya adalah bi bafi*iil'bukanlah seorang yang

bakhil'.'6oe

36676.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadalcu, ia bckata: Al
Hasan me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada semuan)xa (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najrh, dari Mujahid, te,lrtang firman-Nya, ,ArFiC;
g$,"Don Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang balihil
untuk mmerangkan yang gaib," ia berkata, "Tidak balfiil
terhadap kalian dengan apa )rang diketahuinya.'5!0

36677. Bisyr me,lrceritakau kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadab tentang firman-Ny4 #rFiC;

Al Farra daloo, Ma'ani Al Qar'an (3l242r,Ibnu Hajar dalam Fath Al Bai
(81694), dan As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (81435), mcnyandarlcannya
kepada Abd bin Humai( d^rtztur.
As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (8/435), menyandarkannya kepada
Sa'id bin Manshur, AM bin Humi( dan Ibnu Al Mun&ir, dari Ibrahim An-
Natbafi.
Mujahid dalarn t6151rrr. (hal. 709).
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ggp,*D-, Dia (Muhammad) fukanlah seorang yang bakhil
untt* menerangkan yang gaib," ia bertat4 "sesunggubnya Al
Qur'an ini adalah yang gaib, Allah me,rrberikanqra kepada
Muhamma{ lalu beliau mengajarkan dan menyenrkannya.
D€mi Allalt tidaklah Rasuluflah SAW baffiil deirg;an Al
Qur'an itu.'fll

36678.Ibnu Hnmaid me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Su$nan, dari Ashim, dati Ziurr,

teirtang alat, d;+h ',Jtr ,-bj- 6j "Dan Dia (Muhammad)

bulrantah t"6r""g'yang tertuduh untuk menerangkan yang
gaib," ia bertat4 'Dalam 'qira'at kami maknanya yaitu
tertu&rh. Sedangkan dalam qira'at #, dengan huruf
dhaadh,meknanya adalah [rkhit.'512

36679.... ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dari Sufinao,

tentang firman-NyrN, g_-,,#;F'ri6j *Oan Dia (Muhammad)

bukanlah seorang y(mg b&hil untuk menerangkan yang gaib,"
,!a berkata, "(Maksudnya adalah) bi bakliiil'bukanlah seorang
yang batrhil.rfl3

36680. Ytmus menceritakan kepadaku, ia bertata: Ibnu Wahb
mengabakan kepada kami, ia bertata: Ibnu Zaid berlcata
tentang firman-Ny4 g--,.F;Y'jV$ *Dan Dia (Muhammad)

bukanlah seorang yang fuklril wtatk menoangkan yang gaib,"
ia berkata, *Al ghaib ini adalah Al Qur'an, beliau tidak bakhil
de,ngan Al Qur'an untuk me,lrlampaikan kepada seorang

manusia puo- Allah mengirimkannya melalui Roh )ang
teperca)ra, Jibril, kepada Rasulullah SAW, lalu Jibril
menyampaikan apa )ang ditugaskan Allah kepada

As.Suyrfti d^l^mAd-Durr Al Mantsw (8/435), neiryaodarlamya k€pada AM
binHrmi4 darilkimah"
LhatMa'ori Al Qur'ukarla At Fam(3t?Al).
Ihu Karsir dalam t Airnfra (l4l27l).

6lt
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Muhamma4 dan Muhammad melryampaikan apa yang

ditugaskan Allah melalui Jibril, kepada para bamba Beliau

tidalc bakhil kepada seorang pun dari mereka, serta tidak

menye,nrbrmyikan dan mengrrrangi.'61 a

3668l.Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Atha" dari Amir, tentang ayat,

#-,.#;t$(S "Dan Dia (Muhammad) k*anlah seorang

yang baHril unuk meneranglcan yang gaib," ia berkata,

'Maksudnya adalah Nabi SAW.'6r s

Riwayat-riwayat dari para aHi tafsir yang me,rnbacanya

dengan huruf zfra' dan penahn'ilannlxa sebagaimana yang kami

kemukakaru adalah:

36682. Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi me,nceritakan kepada karni dari Juwaibir, dari Adh-
Dhahhalq dari Ibnu Abbas, tentang ayaq d;rlr ia berkata,

'Bukanlah seorang yang tertuduh.'616 ' ' '

36683.Ibnu Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin la'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syr'batr menceritakan kepada kami dari Abu Al Mu'alla, dari

Sa'id bin Jubair, ia me,mbac a ayat, ,#..Jr ,sb'i 6j "Dan
Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang ter.tuduh untuk

menerangkan yang gaib." Aku lalu berkata kepada Sa'id bin
Jubair, "Apa itu azh-zhaniin?" Ia menjawab, 'tsukanlah

seorang yaug tertudtrh.'61 7

36684.Ya'qub me,nceritakan kepadaku" ia bertata: Ibnu Ulayatr

menceritakan kepada kami dari Abu Al Mu'alla, dari Sa'id bin

rbid.
Al Bagbawi dalzmMa'alim AttTaruil (51530).
Al Mawardi dalanAn-Nukatwa Al 'Uyn (51219).

Az-7aj11aj mencantrmkau rica)rat serulra dalam Ma'ani Al Qur'an (51293)

tanpasanad.Iafaz.mn yaifi: bbhan rr, (yakni) rcrtudnh"
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Jubair, bahwa ia membaca A';it o*'tivt"Dan Dia
(Muhammad) bukanlah 'noriig yang terfiduh untuk

menaangkan yang gaib." Aku lalu bertanya, "Apa ia azh-

zhaniin?- Ia menj awab,'Tertuduh.'61 8

36685. Muhmmad bin Sa'ad me,nceritakan kepadakq ia berkata:

Alahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

,f .k f, *'jL tiz"Dan Dia (Muhanmad) ktkanlah seorang
yang teraduh untuk menerangkan yang gaib," ia berkat4
"Bukanlah dia'seorang yang tertuduh dalam hal yang

dibawakannya, dan tidak diaduh mengenai apa yang

diterimanya.'619

36686. Biqyr 6enseritaken kepada kami, ia berkata: Khalid bin
Abdillah Al Wasithi me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mughirah menceritakan kepada kami dari lbrahim, te,lrtarrg
.firman-Nyra, fi.cJtr'-bj- t2 uDan Dia (Muhammad)

bukanlah seorang yqng tdudult unatk menerangkan yang
gaib," ia berkata, 'tsukanlah seorang yang tertudtrh.'620

36687.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
me,nceritakan kepada kami dari Suflao, dari Ashim, dari Z;Er,

te,ntang firman-Nya, .iJL, c,Jltr db';.55 "Dan Dia
(Mtrtammad) bukanlah''i*rorg yang teradtrt untuk

menerangkan yang gaib," ia bertata "Al ghaib (yang gaib) ini
adalah Al Qur'an... dan dalam qira'at tasti yaitu gr*, adalah

tertu&th." 621

Ibid.
Libat At Mawardi dalanAn-Nukat wa Al 'tJyun (6D19\.
As-Snynthi d^lan Ad-Dur Al Mantsur (8/435), meqrandarkanryra kepada
Sa'id bin Manshrn, Abd bin Humai4 dan lbmr Al Mmdzir.
Ibnu Athiyah deJramAl Muharrar Al Wajb $la$).

6rt
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36688. Diceritakan ke,padaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

me,nde,ngar Abu Mu'adz bertata: LJbaid memceritakan kepada

kami, ia bertata: Aku me,ndengar Adh-Dhabhak berkata

tentang firman-Nya, ,#. ia berkata, 'Dia bukanlah seorang

yang tertuduh -*g"i"i ^i^ V^gditunrnkan Allah.'iz2

Sebagian ahli bahasa Arab menalnrilkan bahwa maknanya

adalab bukanlah dia orang yang lemah tertadap Al Qur'aru akan

tetapi dia mampu mengerrbannya. Ini dilandasi dengan ungkapan

orang Arab yang biasa dilontarkan kepada orang yang le,mah, huwa

zhanuun.au ,

Menurut say1 qira'a, yang lebih tepat menge'nai ini adalah

yang sestrai dengan tulisan mushaf kaurn muslim, walauptm qira'at-

nya ada perbedaan" yaifi #, dengan hrrfi dhaadh, lttenademikian
yang dicanturnkan dalam tulisan mushaf,

Jadi, makna yang t€pat adalab dan Muhammad, wahai

manusia, bukanlah orang yang bakhil de,ngan watryu yang diajarkan

dan ditunrnkan Allah kepadanya de,lrgan menyembunyikann),ia,

bahkan dia sangat antusias agar kalian mengimaninya serta

*t*'"IlH** 
#,*&'}y2 "Dan Al eur'atn itu butrantah

perlataan syetan yang terlatlhrlr," maksudnya adalah, AI Qur'an
bukanlah perkataan syetan yang terlaknat dan terusir, akan tetapi

perkataan dan watryr Allatt.

Firman-Nya, i;;i& *Maka kemanaknh kamu almn pergi?'?

maksudnya adalatr, kemanakatr kalian akan pergi bila me,lringgalkan

Al Qur'an ini dan berpaling darinya?

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat deinikian menyebutkan riwayat

Kami tidak mene'nnrkanrya dalam referensi-referensi yang ada pa& kami.

Lihtt Ma' aai Al Qur' an karya Al F am Ql2a!.

6iut
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berikut ini:

36689. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadalu t€ntang fimran-Np, i;;i&
"Maka kemanakah kamu trknn pergi?" ia berkata
"(Maksudnya adalah), kemanakah. kalial akan pergi setelatr

berpaling dari Kitab dan ketaatan terha{ap-Ku?'52a

Ada yang meirgatakan bahwa Allah berfirman, iiiiii*u"L
kcmanalcah kamu akan pergfl': dan tidak be'rfirrran, "ilaa aina
tadzhabuun", sq)€,rti rmgkpan dzahabn asy-syaam "aku pergi ke
S5/am" dan dzahabfu as-suuq "alcu pergi ke pasat''. Diceritakan dari
orang Arab, intluliq bihi al ghaur'iiatuhkan dia ke bawah", yang

artinya menggugurtan sifat. Dikatakan kepada sebagian bani Uqail:

gfu. Jk fl\Ji 
"t?t 

# ef., if -* 6rA
*Hanifah Aeneriaik kqafu lroltni apabila ia melihat lami,

memingnya kc negoi maru, lagi dia akat peryi wtt* herteriak.'frs

Maknanya yutu iloa ayy al ardh tdzlub?'t;e neg€ri mana

Iagi dia akan pergi?" Me,mug dibol€hkm meirghilangkan sifat dalam
hal ini rmtuk peogguraan

aoo

6i$f:rst1i@'#-6-t-,M,#;@eJruSf io1

@grrliiitfiii
Lihat Tafsir Al Baghawi (41481).

Bait syair ini dicanhrmkan oleh Al Farrudzlrm Ma'ani Al Qur'an (31243), Al-
Irsaz (entri: g\, danAl Jami' li Ahkarn Al Qur'an karya Al qrth$i (l9ll42).
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" N Qw' arr itu tiailf, lain llrrlryalah peringatm bagi
senesta alam, (yaiat) bagi siapa ili antaral<atrau yarJg fivtu

matempuh jalan ycrrglttmts. Dankanw finak ilopu
mmghenilaki funmemPuh ialan iar) l<ecrlalli apabilo

dilcchendaki AJ;lah, Tulrrnl semestrt al@rr."

(Qs. At Takniir [8U: 27.29)

Takwil lirygo Ntahz *i)3-,trf,.:e ,pp'"#-9L;if
304;rtI;'ii:f46tgf.6ft@ @t eur'an itu tiada tain

hanyalah peringatan bagi semesta alam, [yaituJ bagl siapa di antaru
kamu yang mau menernpuh jolan yang lurus. Dan hsmu tidah dapat
menghendaki [menempuh jalan ituJ kccuali apabila dikehendaki
Allah, Tuhan semesta alam)

Allah Ta'ala berfirman, i1*lt Qur'an lzi." Serta firrran-Ny4
'; karena telatr disebutkan Al Qur'an. '"-r14'5rSl "Trodo lorn

hanyalah peringatan bagi semesta alam," 1laitu jin dan manusir. O-
'#-6'{-{3 *(Yaitu) bagt siapa di antara lcamu yang mau

menempuh jalan yang lurts," dan tidak menjaa*amf sebagl
peringatan untuk semua

Huruf Ia m padaredaksi firman-Nya"'#- 6'&rt d* (Yaitu)

bagi siapa di antara kamu yang mau," mertrpakan pe,lrgganti dari
hnnrf lazr padaredaksi firman-Np, 'qlfr1-*eag semesta alam."

Seahan-akan maknanya adalah, Al Qur'an tidak lain hanyalah
peringatan bagi siapa di antara kamu yang mau me,nempuh jalan yang

benar, lalu morgikuti dan mengimaninya.

Pe,ndapat kami dalam hal ini sesuai de,ngan pernyataan para

ahli tafsir. Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

366g}.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
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kepada kami, Al Itnrits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

me,nceritakan k p.d" kami, semuan)/a (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najrh, dari Mujahi( tentang firrran-Np, t 'flA
'F*-6 *(Yaiu) bagi siapa di antara kamu yang mau

menempuh jalan yang lunts," ia berkata, "(Maksudnya adalatt)

mengikuti kebe,naran.'626

Firman-Nya (^-Jtfi i.3'3i';A-6-i$i6ft "Dan kamu tidak

dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kectmli apabila dikehendaki

Allah, Tuhan semesta alam," maksudnyra adalah, hai manusiq kalian

tidak dapat menghe,ndaki b€rlaku lunrs di atas kebemaran kecuali

Allatr menghendaki itu bagi kalian.

Riwayat-riwayat )rang menyebu&an tentang sebab

dihrunkannya ayat ini adalah:

3669l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

me,nceritakan kepada kami dari SuSran, dari Sa'id bin Abdil
-Airz, dari Sulaiman bin Mrua, ia berkata, 'T(etika diturunkan

ayat, '$S-i&*a *gaitu) bagi siapa di antara kamu

yang mau minemptth jatan yang hrrus," Abu Jahal berkata,

'Itu ditujtrkan kepada kami, jika kami menghe,ndaki maka kami
berlaku lurus'. Lalu turunlah ayat, 3:X'iE-iiyi'f.6ft
Ajrfii'Dan kamu tidak dowi menghendaki (menemptrt jabn
itu) keanali apabila dikchendaH Allah, Tuhan semesta

alam'.'527

36692.Ibnu Bas),s)rar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kard, ia berkata: Suftan
menceritakan kepadri kami dari Sa'id bin AMil Aaz, dari

Mujahid dalam taftirn,,a (hal. 709).
Ibun Athiyah dalatu Al Muhanar Al Wajiz (514/.5) dan Al Qurthubi dalam
tafsimya (191243).

w
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Sulaiman bin Musa, ia berkata, 'I(etika ditunmkan ayat, 175)
'#-;l-&'(Yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau

menempuh jalan yang lurts', Abu Jahal berkat4 'Urusannya

terseratr kami, jika kami menghendaki maka kami berlaku

lurus, dan jika kami mau maka kami tidak berlaku lurus'. Allatr

prm menurunkan ayat, 34iii SJX| 1!-;1 Jy3f.66' Dan

lramu tidak dapat menghendaki (menempuh ialan itu) kecuali

apabila dikehendaH Allah, Tuhan semesta alam'.'s28

36693.Ibnu Al Barqi me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Abi

Salamah menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Sulaiman

bin Musa, ia berkat4 'I(etika diturunkan ayat, it'{r*i,a
'#-*(Yaitu) bagi siapa di antara'lramu yang mau menempuh

jalan yang lunts,"Abu Jahal berkata "Itu ditujukan kepada

kami, jika kami menghendaki maka kami berlaku lurus, dan

jika kami menghendaki maka kami tidak berlaku lurus'. Llau

Allah **or*k* ayat, jJifi $'311i-6'1yi'f6ti' oo"
lramu tidak dapat menghendaV Qnenempuh jalan itu) kecaali

apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam'-'s2e

Ott

Ibid.
Ibnu Athiyah d^lam Al Muhanar Al Waiiz (51M5) dan Al Qurthubi dalam

tafsirnya (191243).
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;;;3' ss$$@ Ji*56ii, d@ oJJ,,rt 53i riy

@ sj|; t:"5 e #t+ @ g8'r#' tiy
" Apabila loslt tErbfu fu, qobila bintang-bintuw iafih

beirser:al<m, dan apobilolmtm iliiadil<$J meluap, dmt
apabilalatbtnan latbrunon ditrcrndkff, nf,la tiap-tiap iiwa

al@rJ mmgetalwi aya ymrg telah di@al<nn dan yang
ililolail<mmya"

(Qr. Al Inffthaar 1827: l-5)

rakwil firman Allah: $@t iiA{-g<iir;1j@ o}I,f[3iriy
3Aj -t:i c #,L1b @ gifi 

";5i 
$@ 5# 3cl (Apabita tangit

terbelah, dan apabila bintang-bintang jduh berserakan, dan apabila

lautan dijadihan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar'
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,t oko tiaytiap jiwa ahan mengdahai apo yang telah dikeria*on dan
yang dtlalaihonnya)

Firman-Nya, a;fr,ni3itiy *Apabila langit terbelah,"
apabila bintang-maksudnya adalah insyaqqat "terbelah". Juga

bintangnya berhamburan hingga berjmhan.

Firman-Nya, g;i'lt$$ "Dan apabila lautan dijadikan
meluap," maksudnya adalah, Allatt menjadikan sebagiannp meluapi
sebagian lafumya, sehingga me,menuhi semuanya.

Pendapat png kami kemukakan ini senada dengan pendapat

para atrli tafsir, dengan sedikit perbedaan di kalangan mereka Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

36694. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada [ami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, te,lrtang

firman-Nyra, 5;3'lL4i'y "Dan apabila lautan .dijadilcan
mehrap," ia berkata, "Sebagiannya pada sebagias 1air,r)ra'530

366g5.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami daxi Qatadah, tentang firman-Nyrq i;3'SY.l6[-
"Dan apabila lautan dijadilcan meluap," ia berkata
"(Maksudnya adalah), yang tawar meluapi )ang asi& dan yang

asin meluapi fang talrrar.'f3l

366g6.Ibnu Abdil A'la me,nceritirkan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, g;i,j(lf$ "Dan apabila lautan
dijadilun meluap," ia berkata, "Sebagiannya meluapi sebagian

Ibnu Abi Hatim dalam afsirrya (108408) dengan lafaz:h dan sazad-nya, Ibnu
Athifh dalamAl Muhanar Al Wajiz $laaQ. dan Al Baghawi dal,,r, Ma'alim
At-Tawil (51531), keduanya dcngan lafaztnya tryVa sanad-tyt.
Al Qurthubi dalam tafsirnya (17 162).

--f?rl
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lainnyA sehingga airnya p€rg."

Al Iktbi b€rtatq'Dipenuhi.'632

Firman-Nya gry'rffiG,t "Dar, apabila htkran-htkran
dibongkar," adalab . pabila kuburan-kuburan
dibangkitkan lalu dikeluartm ma)'at-mayat yang ada di dal^nnya
dalam keadaan hidup. Dikatakan ba'tsarafulaan lwtdhfulaaa apabila
ia membalik kolam baglan bawahnya menjadi bagran atasqra.

Dikatakan pala ba' ts aralhu) dan bafoatsaalhul, yarrg me,lupakan dua
macarn logat.

366g7.Ni memceritakan kepadakq ia berkata: Abu Shalih
menceritrkan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
finnan-Np, 5fr'r#l65 "Dan apabila htktran-htburan
dibongkar," ia berkata,'Dlibongf,ar (dikelua*an isinya).'633

Firman-Ny4 51,;lfe ,fr,f+ "Maka tiaptiap jiwa akan
mengetahui apa yang telah dilcajakan dan ymg dilalaikannya,"
maksuilnya adalalU maka ti+tiry jiwa mengetahui apa yang telah
dikerjakannp tmhrk hari itu 1ang b€npa 16{ shelih yang bermanfaat
bagnyq d"n kebiasaan yang ditinggalkan di belakangnya yang telah
dicontohkannya sehingga terus dilakukan (orang lain).

Para ahli tafsir berbeda pelrdaat meirge,lrai penahrilaonya

Sebagian mengatakm s€Nmda deirgan ymg kmi kernrkakan.
Riwayat yang sesuai dengan p€Nt@at kami arfuffi;

3669E.Ibnu AMil A'la menceritakm kepada kmi, ia berkata: Al
Mu'tanir bin Sulaiman memceritakan kepada kami dari
ayahnp, ia bertata: Diceritakm kepadaku dari Al Qurazhi,

abdurazzaq drhrn ta&iraJn (314ol) dan Al aurthubi dalam tafsirrya
(Jen4q.
Ibru Hajar dalam Fath Al Bari (6/695) dan Al Mawardi dgilan An-Nttkat wa Al
'Uyun(5122t).

632
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te,ntang firman-Nyrq S$;l1;V,fr,tt ia berkata"

"(Maksudnya adalah) amal yang telah diperbuatnya: Adapun
png ditinggalkannp, menrpakan kebiasaan yang dilakukan
seseorang lalu dilakukan oleh orang lain setelahnya.'f34

Ada yang mengatakan batrwa maksudqra adalah kewajiban-
kewajiban yang telah dilakukannya dan kewajiban-kewajiban yang

telah disia-siakannya. Mereka )rang berpendapat demikian
me,nyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

366gg.Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
me,nceritakan kepada kami dari ayalrny4 dari Sa'id bin
Masruq, dari Ikrimah, tentang finnan-Nyq t'Se ,fr{+
"Mala tiap-tiap jiwa akan mmgetahui apa yang telah
dikerjakan " ia berkat4 "Apa yang diwajibkan atasnya dan apa

yang dilewatkannya dari hal-hal yang diwajibkan atasnya.'635

36700.Muhammad bin Sa'ad me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Alahku menceritakan kepadaku, ia berkata: "Pamanku

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Afhku me,nceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

3;$5'SC #L+ *Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui

apa yang telah dikcrjakan dan yang dilalailcannya," ia berkata,

'Mengetahui apa )rang telah dilakukannya )rang benrpa

ketaatan kepada Allah, dan apa yang dilewatkannya dari hal-

hal yang diperintahkan kepadanya.'6s

36701. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan. kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadatr, teirtang firman-Nya, C;J.f+
:;A;l:S uMaka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang

Abdurrazzaq dalam afsirnya Ql 402).
As-Suytrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (8/438), menyandarlcannya ke,pada AM
bin Humaid danlbnuAlMmdzir, dari Ikrimah.
Al Mawardi dalamAn-Nuhwa Al 'Wn (51221).

6:X
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telah dikerjakan dan yang dilalaikannya," ia berkata
'I(ebatkan yang telah dilakukannya dan hak Allah yang

dilewatkannya )ang diwajibkan atasnya namun tidak
dilaksanakan.'637 

:

36'102.Ibnu AMil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur -*."1itakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang firman-Np, 3;V51it3 "Apa. yang telah dikerjakan
dan yang dilalaikanilla," ia berkata, "Apa yang telah

dikerjakannya png berupa ketaatan kepada Allab dan apa

png dilewatkannya yang benrpa hak Allah.'538

36703.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu T:rid berldata

tentang finnan-Np, SASIfV#ilb "Maka tiap-tiap
jiwa akan mengetahui aW yang telah dikerjakan dan yang
dilalaikannya," ia berkata, "Maa qaddamat 5akni maa 'amilat

'apa yang telah dikerjakannyE', maa aWtkharar adalah apa

yang ditinggalkan dm disia-giakan, yaitu amd shalih yang

dilalaikannyg png telah disenrkan Allah kepadanya.de

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kebaikan atau

keburukan yang telah dikerjakannp, serta kebaikan dan keburukan
yang ditinggalkannya- Riwayat png sesuai dengan peirdapat ini
adalah:

36704. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Awwam
me,ngabartan kepada kailni dari Ibrahim At-Taimi, ia berkata,
"Disebutkan di sisinya aW 7fijr'Sefi'.3; 'Malw
tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan

As-Suyuthi daletn Ad-Dun Al Mantsar (V438).
AMurrazzaq dalam afsirnya (3 l4O2).
Abu Ja'farAn-Nubhas dalzn I'rab Al Qar'an (5/168).

637
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yang dilalaikannya'. ld lalu bedrata, 'Aku termasuk yang

melalaikan Al Hajjaj'.'#o

Kami memilih pendapat yang telah kami kernukakan, karena

setiap perbuatan hamba yang benrpa kebaikan dan kebunrkan adalatl
yang telah diperbuatrp, dan hak Allah yang disia-siakan serta tidak
dilaksanakannya adalah kebunrkan yang diperbuatryaa, namrm ini
bukan berarti melalaikan amal, kare,na amal adalah yang telah

diperbuat, adapun yang tidak diperbuat adalah keburukan yang

diperse,mbabkannya. Oleh karena itu, kard katakan bahwa apa )rang
dilalaikannya adalah suatu kebiasaan, )ang baik matrpun yang buruk,
yang bila dilakukan oleh orang lain setelahnya maka ia akan

mendapatkan seperti png diterima oleh orang yang melalnrkan

setelahnya itu, baik berupa patrala maupun dosa

ato

@6ffi A{fi AiL ei,I@ tHr St n}(ir-ji r,lti-

Siyr.sYi;i-,la
"Hai momsia, dpakah yang tclah nenpuilqal(firl<nnu

(futkqt durhal<a) tefiail*p Tulwrmw Y ang \tlalw
P ernr ah. Y ang talah rn.er.ciptalorrl lcarrw lalu

nwry etnpm.alcm l<eiadiaflnw dm mutiaililem ( wstntort
ahh)nw sehnbang, ilalan-fur,rl,tk @a soiayangDia

le,hendaki, Au nenyt*m t*tilvmt."
(Q3. Al Inftthaar [82J: 6,8)

raknrir liman Ara[: i(;f, 
"ifr@ 

pqi ArgU 3f{i W-

Kami tidak mncmrkannF dalam referensi-referensi yang ada pada kami
dengan lafazh dan sazad ini.
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a*tAiYi;*,61@,ii.if i{t3 (Eai manusia, apohah vang tetah

memperdayafun fumu fterbua durhafuJ terhadap Tuhanmu Yang

Maha Pemarah. Yang tdoh mencfiilafun hanu lalu
menyernparnahan kejodianmu don no$adihan [sasunan tubuh]mu

seimbang, dolom bentuk opa saia:yang Dia lcehendaki, Dia
menyasun tubuhmu)

Maksudnya adalab hai manusia yang kafir, aPakah png telah

merrperdayakanmu terhadap Tuhanmu Yang Maha Mulia? Musuhnya

yang me,nguasainya itutah yang'telah me,mperdalranya. Sebagaimana

riwayat berikut ini:

36705.Bisyr me,nceritakan kepada karri, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada km| ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karrri dari Qatadab tentang firman-Np, e;.tft
liAit "Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat

durhaka) tuhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah," ia
berkata, "sesuatu )ang mempe,rdaya manusia adalah

musuhnyra, yaitu qrcm"dl

Firman-Nya, i{i'riifiLcft *Yong telah menciptakan lamu

lalu menyempurnakan kcjadianmu," maksudnya adalah yang telah

menciptakan kamru hai manusia, lalu me,lryempurnakan kejadianmu.

6i3ii "Dan meniadikan (sun"uan tubuh)mu seimbang.""

Ada perbedaan qira'at me,ngenai ini di kalangat qufta'.

Pada umuurnya qtrra' Madinalt Makkah, Syarn, dan Bashratr

membacanSra Ui:Jii, dengan tosydid pedrahuruf dal.

Pada umumnya quT a' Kufah membacanya dengan takhfif.ilz

Ib,nu KaBir menyebutkannya de,ngan lafaz,hya dalam afsinrya (141274), Al
Bagbawi mencantumkan ri*zyat senp delern Ma'alim At-Tarcil (5/532) dari

QatadalL lafazlrnya )raiu: Ia oleh musuhnya )xang menguasainya,

)rainr s)retan-'

Ashinn, namt, dan Al Kisa'i membacaqra i6ii drngan takhff.
Al Farra berkata "Alasarmya adalah me,mbentuht dengan bentuk apa saja
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Seakan-akan )xang membacmp dengan tasydid memaksudkan

bahwa makna redaksi ini )raitu, Allatl menjadikanmu bertubuh tegak

seimbang. Sedangkan )rang membacanya de,ngan taHfif
memaksudkan bahwa fitu, menciptakanmu dan

menrbe,ntukmu de,ngan bentuk yang dikehendaki-Np" baik bagus

mauprm jelek, atau menye,nrpai benhrk kerabatnya.

Menunrt saya, pe,ndapat yang be,nar menge,nai ini adalalL

kedua qira'at ini sama-sama populer di kalangan gurra' Arnshar

(berbagai penjtrnr negeri), dan maknanya shahih, maka dengan qira'at
mana saja seorang qari'membacan)ra, telah dianggap benar. Namun

yang dikehendaki-Nya, baik b€otuk yang bagu mauprm b€ntuk yang jelek,
panjang mauptm pendck."
Diriwayatkan dari Abi Nujaib ia b€rkatq *Dalam be,ntuk ayah aau b€ntuk
paman- Ikta 4 bukanlah partikcl samhmg unt* kata 'adalaka, karena Anda
tidak rcngatakan 'adalukafii ludzaa, akan tetapi Anda mengatakan 'adaltukt
ilaa kadzaa, artinya sharafuka ilaihi. ladt, partikel ini terkait dengan4,!,
'menyusun fitbuhmu', seakan-akan malrnm)ra' dalam b€ntuk apa sajq-5rang Dia
kchcndaki, Dia menyusrm tubuhrnt-"
Ada yang mengatakan bahw:i fo'adalak artinya fasawwaa fi:halqaka 'lalu
mcryreryurnakan bentrhr'.
Muhammad bin Yazid (Al Mubarrad) berkata, "Fa'adalalq yalni
mcmbcntutnnu dengan benfik yang seidang. Dari pengertian ini adalah aI
'adl yangbcrmakna al irchaaf 'sefubang', yalcni rcmbentuknya dalam b€ntnk
yang scimbang. Jadi, -ngkafran Agayda 'addalallaahu fulaanan artinya yaitt
Allah rcnyeis$angkan beirtgknya. Jika dikatakan, 'Mana partikel baa' yary
meqrertainya sehingga benarlah perkataan Arda?' Maka saya kataka&
'Sesungguhnya orang Arab kadang membuat partikeljar. Allah pun berfirma&

i,333t1$jfrl5 "Dan apabila mereka maatcu atau menimbang tmtuk orang
Iarz". (Qs. Al MuthatEfiin [83]: 3) Di sini kedua patikel laam dibuang, maka
demikian juga !.[ii3, yang bermakna fa'adala b*';'
Ada yang membacauya ai'J-ti, 'dengan tosydid, rneknan)na yutu qawwamak
'benegal&anrnr", yakni meqiadikan bentuhrm tegalq Masarkan firman-
Ny ,r/F,Ala$tftifi -sesungguluya Kami telah menciptakan manusia
dalan bentuk yang.sebaik-bailotyit." (Qs. At-Tiin [95]: a) yahi bentuk yang

seimbang, tidak ada yang lebih
Ada juga yang mengahkan bahwa maknenya yaitu m€mbaguskan dan
mengindatikankamu.
Silakan lih^t Huiiah Al Qira'at (tul.752,753).

@I
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yang lebih saya sukai adalah qira'at dengm tasydid, karena masuknya

-e pada at-ta'diil (dai 'addala, dengan tasydid) lebih tepat dalam

batrasa Arab, daripada masnk pada al 'adl (dai 'adala, tanfa tasyd@.

Sulkenkah Anda berkata addaltuka fii kadzaa wa sharrafiuka ilaihi
"aku meluruskanmu dalam unrsan. mu dan m€ngarahkmmu

ke,padanya?" Anda hampir tidak pemah berkata 'addalnka ilaa

ladzaa wa sharrafiuka fiih. Oleh karena itur sa)ra me,rnilih qira'at
dengan tasydid.

Pendapat kami senada de,ngan penakr*rilan para ahli tafsir yang

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini;

36706.Muhanrmad bin Amr menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritalon kepada kami, ia bertata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuan)ra (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najilt dari Mujahi{ tentang firman-Nyra, e'rrn,lA

"i&Xi "Dal.am benu* apa saja yang Dia kchendaki, Dia
menryun tubuhmu," ia berkata, 'Dalam be,lrtuk menyerupai

siapa pun, baik bryak, ibu, matprm panan dari pihak bapak

ataupaman dari pihak ibu.'#3

367O7.Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Isma'il, telrtang

firman-Nya, g.giieii*$-4 *oolo* benuk apa saia yang

Dia kchendad, Dia menryun tubuhmu," ia berkatq "Bila
berkehe,ndak Dia dapat me,nciptakan dalam bentuk anjing, dan

bila Dia berkehe,ndak Dia dapat meirciptakanmu dalam bentuk

keledai.'ff

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 710) dan Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al
'Llytn(51222).
Al Bagbawi dalanMa'alim At-Tanzil (51532) dm Ibnu i31sfu delm tafsirnya

o4t27q.

6t3
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36708.Ibnu Humaid mqrceritakan kepada kami, ia berkata: Mabran

menceritakan kgpada kami dari Su6ran, dari Isma'il, dari Abu
Shalih, tentang firman-Nya, dsliY i;* $4 *oolo. bentuk

apa saja yang Dia lcehendaki, Dia menytsun abuhmu," ia
berkata, "(Bentuk) babi atau keledai.'fls

367@.Ya'qub me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu ulayah
menceritakan kepada kami dari Abu Raja, dari Ikrimah,
tentang firman-Nya, 3X3t'Seiil$.q *Ootom bentuk apa

saja yang Dia kehendaki, Dia merylusun tubuhmu," ia berkata,

'tsila berkehendak dalam benhrk kerq dan bila berkehendak

dalam bentuk babi.'646

3flll}.Muharnmad bin Sinan N Qaz.az me,nceritakan kepadaku, ia
berkata: Muthahtrar bin Al Haitsam menceritakan kepada

kami, ia berkata: Musa bin Ali bin Abi Rabah Al-Lakhmi
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari kakekku, bahwa Nabi SAW bertanya

kepadanya, *Apakah kau sudah punya anal{|" Ia me,njawab,

"Wahai Rasulullah, mungf,in aku akan segerapun)ra anak, baik
anak laki-laki maupun anak pere,mpuan." Beliau berlota lagi,
"Mirip siapa?" Ia menjawab, "Wahai RasulullalU mirip siapa?

Bisa mirip ayahnya dan bisa juga mirip ibunya." Saat itulah
Nabi SAW berabda, "Wah, janganlah engkau mengatakan

begitu. Sesungguhnya bila air mani sudah berada di dalam
rahim, Allah menghbdirkaa pada semua nasab antara dia
sampai Adam. Bulunkah engkau telah membaca cyat, i;i.,lA
SiSt'&C'Dalpm benmk apa saja yang Dia leehendaki, Dia
men)rt;r;un tubuhmu' . Itu j alanmu.'ffi

Ibnu trbsh dalam tafsirnya (141276).
Ibnu Athiyah dalero Al Muharru Al Wajiz (51U7) dan Ibnu f Jau2i &hrn
tudAlMosir (9/48).
Ath-Thabrani drJram Al Kabir $n q.
Al Haitsami dalamMajma' Az-kwaid (71134), ia berkata, 'Diriwaya*an oleh

fls
ffi

il1
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rn

'4$q,t@'u$'6#,it @ y.3!rti:SJ &*
@ #,ti uS1 3rG)'dfrii i'rv.

"BulctrJlwrya&ffhallusaiarbahllulrrl<f,nwmen&tstaloolrt
Harri Petrtahsan. Padalruarl sesung3uh*yabagi lafirru adf,

(malail<nt nalail<at) ycmg rrcngawasi (pel<niammu), lmg
nnrlia (di sisi Nlah) ilon yarry mencatot (pelrariaan

pelwiaaturru ifi.t), nqela mmgetalwi a|a yang l<frnru

Wal<arJ.Savrryguhnyoorong.oft mgyorJgbarryakbe$akti
b enorbenar b q ada ildarn qurgd y arrg p enuh l<stilcmatan."'

(Qr. Al Inffthaar [82]: 9-13)

* rekwit firman Allah-: @|A+'5#,U@g-lUib<i*g
;,i :;gA@6J:r u,'"A:r@i#$' <ni*i 

:niiv" 
durhatu

saja, buhhan hamu mendustahant Hari Pembalasan. Padahal
sesungguhnya bagi kamu ada [malaikat-malaikatJ yang mengawasi

[peherjaanmuJ, yang mulia [di sisi AllahJ dan yang mencatat

[pekerjaan-peherjaanmu ituJ, mereha mengetahui apa yang kamu
kerjahan Sesungguhnya orurgerang yang banyak berbafui benar-

benar bera.da dalan surgayang penuh heniknatan)

Maksudnya adalah, perkaranya tidak seperti yang kalian

katakan, hai orang-orang kafir, bahwa kalian berada di atas kebenaran

Ath-Thabrani, dan di dalam sanad-tya tcrdapat Muthahhar bin Al Haitsam,
perawi yarrg matrtk (riwayatnya ditinggallan)."
Ibnu Rajab Al Hambali daten Jami' AI 'Wwn wa AIl{ikam (l/48), ia berkata,
"Isnad in dha'if. Riwayat Muthahhar dari Musa bin Ali, dari ayahnya, tidek
ada yang mrlus, kecuali pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. Maksudqra, ia
tidak pernah b€rsama dengamya."



TdstuAdl.:Ihatut

dalam penyembahan kalian kepada selain Allah, akan tetapi kalian

telah me,ndustalcan adan)ra pahala dan siksa, yaitu pe,mbalasan dan

penghitungan amal pertuatan.

Pendapat yang kami katakan tqrtang firman-Nya, lt|.t<i&g
g4\"nanUn kamu mendttstakan Hari Pembalasan," senada dengan

pendapat para ahli tAftir. Mereka yang berpendapat de,mikian

me,nlebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

36Tll.Muhamnad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: ha menceritakan

kepada kami, AI Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia bertata: Warqa
menceritakan kepada t1ami, semuan),a (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatri4 tentang firman-Nyra, ;t!t3Li.#
"Kamu mendustakan Hari Pembalasan," ia berkata,

"(Maksudnya adalah) al hisaab'pembalasan'.'ff

36712. N Harits menceritakan kepadakq ia bertata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia bertata: Warqa me,lrceritakan

kepada kami, semuanlxa dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahi(
te,ntang firman-Nya, y-$,ii.# "Kamu mendustakan Hari
Pembalasan," iaberkata, "(Maksudnya adalatr) yaumul hisaab

'Hari Penrbalasan' .'fi 9

367l3.Ibnu Abdil A'la meirceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadalu
tentang firman-Nya, y-$\irbfi S. "Bahkan kamu mendustakan

Hari Pembalasan," ia berkatq "(Maksudnya adalah) hari
kesutitan, hari'saat Allah menrbalas para hamba sesuai amal

perbuatan mereka'f$

Mujahid dalamtafsiq,a (bat 710).
Al Qurthubi dalam tafsinryra dengan lafaz,hya tarya isnad-tya (191259).
AMurrazzaq dalam tafsirnya (3 I 402).

64t
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Firman-Nya'u!41'64;".ttt "Padahal sesungguhnya bagt

kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengnu,asi (pekerjaanmu),"

maksudqra adalah, padahal sesungguhnya bagi kalian ada para

penjaga yang mengawasi perbuatan kaliaq dan mereka dilfiususkan
atas kalian. ,

Finnan-Nyq 'q;$YC; "Yang mulia (di sisi Allah) dan yang
mencatat (pekcrjaan-pekerjaanmu itu)," makzudnya adalah yang

mulia di sisi Allatl. 'o-6V gmencatat amal perbuatan kalian.

Pendapat para ahli tafsirmengenai ini senada dengan pendapat

kami. Riwayat yang sesuai dengan penilapat ini adalatr:

36714.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ulayatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sebagian sahabat kami
berkata dari Ayyub, te,ntang finnan-Nya, @l"blL'64;Ltt',#Yg "Padahal sesunggtrtnya bagr kani ada (malaikat-

malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi
Allah) dan ygng mencatat (pekcrjaan-pekerjaanmu itu)," ia

- berkat4 'Mencatat apa yang kalian katakan dan apa png
kalian maksudkan.'fsl

Finnan-Ny4 tfiU,it^"Mqeka mengetahui apa yang kamu

lcerjalan," maksudnya adalab para malaikat penjaga me,ngetahui apa

yang kalian perbuat, yang baik d"n yang buruk, serta menghitung itu
semua atas kalian.

Firman-Nya, irt3lifrli4 "sesunggahnya orang-orang yang
banyak berbalai benar-benar berada dalam surga yang penuh

kenilonatan" maksudnya adalah, s€sungguhnya orang-orang png
berbakti dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah
dan menjauhi kemaksiatan-kernaksiatan tohadap-Np, benar-benar

berada di dalam surga yang penuh dengan kenilonatan.

0ca
55t Ibnu Al Ja'd dalaur uursoa&ya (l/1889).
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u,ii,trui@ Eiqf i u;@ e$i"qi;,@ #,A,Vfi:|,y
'-*lrr@,4 # .A;rJ A @ -2)1'6.v6.;fii;'i @ e-{W

@&#i
"Dor;n sesnnggzhny a ormrg.orrrritg yorrlg Mglsbencp

bnfi btailo dalun nsala Mqelo- mdsrrk l<a ilalanrrya
pado Hori P etrt allasorlr. D qt nn elco selcali,Mi fiilak dap a

loehur itmi nnala iat- Ta/lud<ah l@w @al,ah Horri
Perrtfuscrr- iai Sekali lagi, tahullorh l<ffiw @rah Htri
Penfusan itu? (Yoiat) htri (letilco) sesr-orurg ddnk

berdqa sdikit pm lrrr,latlc nenolong otm.gladln.Dan *gollr
urul$t padahari iu dalorirJl<elalrrsrron Nlah."

(Qs. Al Inftttuar [82]: l4.l9l

rrkwil lirman Altah: i6@ i$:&qif@A,])'ffi;$
3;rAf17;i@.etllii-6&b;1i:il@*.]tii-tr,!t":'1u3@&!,FIf
fiii';{ilj-q,,4 (Dan seiangguhnya otang4rang yang

durhaha benar-benar berda dalam neraka. Mereha mosuh kc

dalamnya pada Hari Pembabsan Dan mereho sekali-luli tidah

dapat keluar dari nerafu itt* Tahakah fumu apahah Hari
Pemhalasan itu? Sehali logi, tahakah fuma apahoh Hari
Pembalasan itu? [Yaital hari lhctikal seseorang frdah berdaya

sedikit pan untuk menolong orarrg latn Dan segala atusan poda

hafi itu dolam hehuasaan Allah).

Allah Ta'ala berfirman, -tti{ti| "Dan sesunggtrtnya orang-

orang yang durhalca," )ang kufur kepada Tuhan mereka. firi
" B enar-benar berada dalam nerako."

Firman-Ny4 qlf66re "Mereka masuk kc dalamnya pada
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Hari Pembalasan," maksudnya adalah, orang-orang yang durhaka itu

masuk ke dalam neraka pada Hari Kiamat, hari ketika para hamba

dibalas sesuai arnal perbuatan mereka

Pendapat para atrli tafsir mengertai ini senada de,ngan pendapat

kami. Mereka yang beryendapat deriikian me'lryebutkan riwayat-

riwayat b€rikut ini:

36715. Ali menceritakan kepadaktl ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,

i$1"-*Hari Pembalasan" ia berkata, "Ini menrpakan salatr

satu nama Hari Kiamat. Allah mernbesarkannya dan

memperingatkan itu kepada para hamba-Nya.'652

Firman-Nya, '**6#itz "Dan mereka sekati'trali tidak dapat

lr.eluar dari neralca itu," maksudn),a adalah, orang-orang durhaka itu
sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu selamanya, bahkan

mereka kekal di dalamnlrra. De,mikian juga orang-orang yang berbakti,

merekfkekal di dalam surga. Ini sertrpa dengan firman-Nya, VirS
1t-*?, "Dan mereka sekali-kali fidak akan dikcluarkan

daripadanya." (Qs..tl Etjr [5]: 48)

Firman-Np, iJlliii,ibrtrlY9 
*tahu*ah lumu apakah Hari

Pembalasan itu?" maksudnya adalah, perkataan Allah ke,pada Nabi

SAW, 'tlai Muhamma4 ryakatr e,lrgkau tahu apa itu Hari

Perrbalasan? Apakatr hari perhitungan dan perrbalasan?" Allah SWT

mernbesarkan perihalnya de,ngao mengarakan ini.

Pe,ndapat kami dalam hal ini scsuai dcngan pemptaan para

ahli tafsir. Mereka yang bsrp€rdryat demikian me,lryebutkan riwayat

berikut ini:

367l6.Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

6t2 As-suynthi dilaa Ad-Dun Al Mantsur QD79), nrnyandarkamya kepada

Ibnu Al Mrmdzir, dari Ibmr Abbas.



fds,l.Al/l,:Ihabmi

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu te,ntang firman-Ny4 iiVditrU;
;41i 

*fahukah kamu apakah Hari Pembalasan itu?- /Jllah
membesarkan perkara Hari Kiamat, hari saat manusia dibalas

sesuai dengan anral perbuatan mereka.653

Firman-Nya, 1;.-li'?i.(,,fu:,111/. 
*sekali lagi, taktkah kamu

apakah Hari Pembalasan l'f22" maksudnlra adalab kerrudian apakah
engkau tahu apa itu Hari Pe,mbalasan dan perhitungan" hai
Muhammad?" Allah membesarkan perkaranya.

Allah SWT lalu menafsirkan perihalnya dengan berfirman, 1,j
$,F#.AI:{ *(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya
sedikit pun unfirk menolong orang lain." Maksudnya adalalL hari itu
adalah qi,$#d*tit- "Hari (ketikn) seseorang tidak berdrya
sedikit pun untuk menolong orang lain." Seseorang tidak akan
berguna sedikit pun bagr orang lain untuk mencegah petaka png
menimpanp, dan tidak dapat mernberikan 

. suatu kemanfaatan apa
pun, padahal sewaktu di drmia dia dapat melindrmginya dan
me,ncegahnya dari keburukan yang akan menimpanya Pada hari itu
gugurlah semua itu, karena semua perkara milik Allah, tidak ada yang
dapat mengalahkan dan memaksa-Nya. Hilangtah segala kerajaan dan
kekuasaan, dan se,lnuanya mutlak milik Sang Maha Raja Yang Matla
Perkasa.

Itulah firman-Nya, $.#il;$l't "Dan segala urutan pada
hai itu dalam kclansaan Allah," maksudnya adalah, segala perkara
pada hari itu 

-1lalcrri 
pada Hari Pe,rnbalasa*- berada dalam

kekuasaan Allalt tidak ada yang di tangan maktrluk-Nya tidalc ada

seorang malfihrk pun saat itu png bersama-Nya memegang perintatr

dan larangan

Pendapat para atrli tafsir mengenai ini senada delrgan pe,lrdapat

6t3 AMunazzaq dalaurtafsirrya Qt4O2).

--fFI
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kami. Mereka yang berpendapat derrikian menyebutkan riwayat-
riwayat berilut ini:

367l7.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
tentang firman-Np, $.;li?$t; "Dan segala urusan pada
hari itu dalam lcehtasaan Allah," ia berkata, 'Di sana pada hari
itu tidak ada seorang pun )ang dapat.memberikan keputusan
apa pun, dan tidak d4at be,lbuat apa-apa selain Tuhan semesta

alam.'5s

367l8.Bisyr me,nceritakan kepada 
' kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, t;r/)3:ifu*t;5-
*(Yaitu) han (ketika) seseorang tidak berdaya sedikit pun
untuk menolong orang lain," ia berkata, "Segala urusan pada

hari itu, demi Allatr, berada dalarn kekuasaan Allah dan tidak
ada seorang pun d+at mendebat-Nya.'655

-Ada 
perbedaan. qira'at di kalangan qurra' menge,lrai finnan-

Nv", ;54tr1ii,.
Pada umumnya qwra' Hijaz dan Kufah membacanya 'g.j-,

dengan noshab, karena idhafah-tyatidak mumi.

Sebagian qurra'Basbratr mernbacanya iij, dengan dhammah
dan meurposisikannya pada posisi rafa'karena dikembalikan kepada
al yaum yang pertama.6s6 RaTa' di sini lebih fasih dalam perkataan

65,r lbid.
655 

lb,nu Athiyah dalamAt Muharrar Al Wajiz (SttAS).
656'Ibnu Katsir dan AbuAm mcmbacanla e;* lry tiL dengan rafa'.Mereka

menjadikannya sebagai sifat untuk redaksi firman-Nya: -111;7 Bisa juga
sebagai Htabar vnnlr mubuda' mahdntf (mubtada' yang dibuang atau tidak
ditaryal*an), karena ketika Allah berfirmau gjrliS-Y,;6trYt "Tahulcah kamu
apaluh Hari Pembalasan itu?" Allah berfirman, #e#,lti9(i- *(Yaitu)

hari (letilca) seseorang tidak berdrya sedikit pun untuk menolong orang
lain...."



Wld;rAda;Ihabori

Arab, karena kata al yaum di-idhafah-l*an kepada bentuk yafilu.
Sernentara itu, orang.Arab bila aeng-idhafah-kan al yaum kepada
bentnk tafal atat yafal ataru afal, maka mereka me-rafa'-kann)B
sehingga mereka berkata haad%a yaumu afalu kadzaa. Adapun bila
meng-idhafah-kannya kepada fi'l madhi, maka mereka me.nashab-
kannya. Contohnya adalah ucryan penyairberikut irrir6sT

L!t'-5r$'F $Iir# Qr e1*;et',1G b e
"Yaitu kctika aht mencela orang bentban karena mosih muda,

dan aht katakan, 'Mengapa kau tidak bqtertah sementara uban telah
tanpak'l'sst

Ada yang mcnbacanya delrgrr. nashab, dcqge pcqgsrtiaq hal-hal yang
disebutkan ini terjadi p d" #,fr#43tii "Hari (kctrru) seso-ng tidok
berdaya sedikit pun una* manolong orang lain.u silakan Ehat iuiioh al
Qira' at (hal. 573, 57 4).
Malcsudnya adalah An-Nabighah Adz-Dzrrbyani.
Ini adalah bait syair qasidah yang paqiang, rmtuk menyanjung An-Nu'man bin
Al Mundzir dan rnemohon mea&r)a, serta mengecam Murrah bin Rabi bin
Qurai. Lihat Ad-Diwan (79).

657

658
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SURATI AL MUTHAFFIFIIN

,lgjfiiyollj;fr q6:b1]r3(qi.i'r@lyr;fi.U

iro. *; &P -oli+ 
#,1{fG{1 @lr* iiii;

@afiiiq)"i6iL
-Kecelalaanbesarlahbagiorang'otafigyor.rctfi cmg,

(yaia{ onlng.onqng yottg apabilo mmcrhfi talcmart dmi
orclrrg lain mqel<a minta itipanhi, dan apabila mqel'a

menalrr,r. atau merr,lirtartg unf;rtk otolnglain, merelca

mmgwangi. Tidakl<ah ofifitg'srang itu yakirr", bahwa

senmggutJrlya mqela al<m dibangkitkin, padn swtuhmi
yarlgbesm, (yaiat) ry /Jrrlfrl<n) ntausiober:iliri

menghadaP Tuhnn semesta alorrt.o

(Qs. Al Muthaffrffin [83]: 1'6)
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Takwilfi rmanAltah:1t#n$(bil6f rif u-;lr@i*-lfll-i;;
itQ. # ito'"j;4 #1 4i';,t Jt@l;# l;i,waiy@
|*VJiil,jgiifi- (Kecelakaan besarlah bagr yong
curailg, lyaitu] orarrg{rang yang opobila menerima tofu.ran dari
onorrg lain mercka minta dipenuhi, don apabils mereha menahar
atau menimbang untuk orang hin, merufu mengurangi Tid&kah
orang4rang itu yaffin, bahwa sesungguhnya mereha akan

dibanghitkan, pada suatu hari yang besan, tyafrtul hari [haikaJ
manusia berdiri menghadap Tuhut semesta olam)

Maksudnya adalah le,mbah yang dialiri oleh nanah para

penghuni neraka" yang bagian paling dasarnya tmtuk orang-orang

yang curang, yakni orang-orang yang mengurangi hak-hak orang lain
dalam takaran mereka apabila mereka menakar, atau timbangan

mereka apabila menimbang untuk omng lain, tidak memenuhi
kewajiban )Nang semestinya me,njadi hak orang lain. IGta ini berasal

dari asy-syai' ath+hafirf yartu sesuatu yang sedikit. Al rwthafff
adalah yang menyedikitkan (mengurmgi) hak orang yang berhak dari
apa )ang semestinya dipenuhi dan disempurnakan dalam takaran atau

timbangan. Contoh kalimat yaitu hwn sautaa' ka tluf ash-shaa',

maksudnya mereka sama seperti kantong air yang pe,ruh namun tidak
terisi penuh.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpepdapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

367l9.Abu As-Sa'ib menc€ritakan kepada kami, ia bertata: Ibnu
Fudhail menceritakan kepada kmi dni Dhirar, dari AMullalt
ia berkata: Seorang laki-laki b€*ata kepadanp, "\lVahai Abu
Abdirrahmaru sesungguhnya omng-orang Madinah benar-

benar menyempumakan takaran" Ia b€rkat4 'Me,mangnya apa

yang menghalangr mereka untuk menyempurnakan 666*t*,
padahal Allah berfinnan,'illnlAl[;.'Kecelakaan besarlah
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bagt orang-orang yang cttrang'. Hingga,',*.Uii ili$ifi-;i
'(Yaitu) hari (ketifu) mamtsia berdiri menghadap Tuhan

semesta alam'.'$59

36720.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahy'a bin
Wadhih menceritakan kepada kaini, ia berkata: Al Husain bin
Waqid menceritakan kepada kami dari Yazid, dari lkrimah,
dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika Nabi SAW tiba di
Madinah, mereka adalah orang-orang )ang paling buruk dalam

menakar, maka Atlah menurunkan z4vil, 'qilfiiii3
"Kecelakaan besarlah bagt orang-orang yang anrang."
Mereka pun mempeftaiki cara menakar.@

3672l.Muharnmad bin Khalid bin I(hudasy menceritakan kepadaku,

ia berkata: Salm bin Qutaibah menceritakan kepada kami dari
Bassam Ash-Shairafi, dari Ilsimah, ia berkata, redku bersaksi

bahwa semua penakar dan penimbang berada di neraka." Lalu
ditanyakan alasannya, ia pun berkata" '"Tidak seorang pun dari
mereka yang menimbang sebagaimana ia me,nerima

penimbangan (yakni minta dise,mpunrakan), dan tidak pula
menakar sebagaimana ketika.ia menerima penakaran (yahi
minta disempurnakan), padatral Allah berfimran, iell ll-j;;
'Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang cttrang'.'#r

Firman-Nya,'oF#- qtll pljKlisyu.i * goiq orang-brang
yang apabila menerima takaran dari orang lain merelca minta

dipenuhi," maksudnya adalah orang-orang png apabila menerima
takaran dari orang lain yang terhrrangi halarya maka mereka minta

disq@punakan sehingga ditakarkan dengan sempuma."

HR Hannad dalan Az-Zuhd (llzB) dan lbnu Hajar dalam Fath Al Bari
(1u392).
fn- en-Nasa'i dalam As-Sunan Al Kubra (11654), Ibnu Majah dalam ls-
Sunan (2223), Ath-Thabrani dalzrn Al fabir (lll37l), Al Baihaqi dalam ls-
Sunan (682\, dan Al Mrmdziri darrn AtTarghib wa At-Tarhib (U357).
Al-Alusi dalam Rzi Al Ma'ani (30lt7).
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Partikel',* Mn'upada kata ini saling bertimbalan, hanya saja
bila dikatakanildaltu m.inka, maka maksudnya adalah istaufaitu minka
"aku minta dipenuhi atau disernpurnakan talmrann1la olehmu".

Firnan-Ny4 ;\fi S;$(6$ "Dan apabila mereka **oia,
atau menimbang untuk orang lain," maksudnya adalah, apabila
mereka me,nakar untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain.

Di antara logat (diale$ orang-orang Hijau adalatr wazanfiika
haqqaka dan kilnka tha'aamaka, yang artiqra wazantu laka "alan
menimbangkan unhrkmu hakmu" dan kiltu lalu *ak;rt me,nakarkan

urtukmu makananmu".

Orang yang mengartikan redaksi ini dengan makna ini
menetapkan waqaf padalafazh ii, dan menjadikan Hi p.da posisi
nashab. Se,me,lrtara berdasarkan riwayat yang sampai kepada kami, Isa
bin Umar meqiadikan keduanya sebagai dua partikel, dan ia me-
w a q af-l*an pada t:jg dan tl-f;r, lalu me,lnulai dengan tti'.-,;l-'"-l-.*'
Orang yang mengartikan redaksi ini dengan makna ini mer6aaitZn pi
pada posisi rafa', datr menjedikan |ju? dan ri{, cukup dengan

sendirinya.

Me,nnrut sa)a, yang be,lrar mengenai ini adalah waqaf padra {,
karena jika ,i.!l dmr'-j:2cukup-dengan sendirinya dan;-i gs6agai

permulaan redaksi, maka tulisan rjt? aan fy.ffsdisertai huruf aly'yang
memisalrkan masing-masingrya dari ii, sebab demikianlah yang
berlaku dalam Al Kitab pada benhrk-beirtuk redaksi yang senrpa ini,
jika tidak ada kiasan maful )ang tersambung maka
penulisannya di tempat ini tanpa disertai huruf alifr, anabhbukti yang
sangat jelas, bahwa lafaih Hi, .d.l.h kiasan ism mafuL lika memang
perkaranya sebagaimana yang kami paparkan, maka talorilnya adalah
sebagaimana telah kami ke,rnukakan.

Fimran-Ny4 |u* "Merelca mengurangi," maksudnya adalatt

62 Al Baghawi dal"qMa'alim At-Tanzil (5t535).
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y an qus huun'tnereka mengurmgi".

Firman-Nya, *&g,1'3;,7 #1 41?i;{T "rrdokkoh
orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan
dibangkitkan, pada suatu hari yang besar," maksudnya adalah,

tidakkah orang-orang )rang curang itu heyakini dalarn penakaran dan
penimbangan merek4 bahwa sesungguhnya mereka akan
dibangkitkan kembali dari kuburan mereka spsudah mati, pada hari
yang huru-haranya sapgat besar dan dahErat.

Firman-Nv4';ojuft 5;,i6ifi-i5- - g ritu) hari (lceti ka) manus i a
berdii menghadap Tuhan semesti alanij' Redaksi J6ifr;i-"(yaiu)
hari (ketilca) manusia berdiri," adalah penafsiran dari yaum pertam4
pada posisi khafadh (fkni p;1,1, narrun karena huruf lam-nya ttdak
diulang, maka dike,mbalikan kepada 'ojfr, sehingga seolatr-olah
Allah berfirman, "Tidakkah orang-orang itu yalcin bahwa mereka akan
fifangkitkan pada hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan
semesta alam?" Kadang dibolehkan nashab, dan itu bennakna
klrofa&, karena merupakan idhafah yang tidak murni. Seandainya itu
khafadh, maka dikenrbalikan padayaum yang pertama (yatoxi d) a*
itu bukan laftn (bvl<an salah uc4). Kalaupun rafa', maka itu juga
boleh, sebagaimana ucapan penyair berilut ini :63

g:; or1lJt W ,;t h:r# -i+"b h: ,*) €S *,
"Dan aht bagaikan mempunyai dua ka*: satu kai normal,

dan satu kaki telahusang dimakan usia sehingga lumpuh."@

Disebutkan batrwa manusia berdiri untuk menghadap Tuhao
semesta alam pada Hari Kiamat, sampai-sampai mereka digenangi

Yaitu Katsir lruah" sebagaimana disebutkan oleh Al Baghdadi dalsrrr. Khizsnal,
Al Adab (st2tr).
Ini adalah bait syair dari qasidah yang diucapkan rmtrk rcmrji Iz-rh. Lihat
Ad-Diwan (hal. 68) danAl FanzdalanMa'ani Al Qur'an (31246).
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keringat. Ada fng m€,ngatakan selqma tiga ratus tahuru dan ada png
mengatakan empat ratus tahrm. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan

ini adalah:

36722.A1i bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepadaku, ia berkata: Isa

bin Yunus menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Nafi,
dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, te,ntang fimran-Nya, ifri|-
iotrtrtES,i$' *(Yaitu) hari (kctiko) manusia oirairi
menghadap Tuhan semesta alam," beliau bersabda,

.gif 4ul e\*;,r'€'Ll i'fr
"Seseorang dari kalian berdii dalam (genangan) keringatnya

hingga pertengahan telinganya.'fis

36723.Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu IGalid
Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Ibnu Auno dari Nafi,
dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, tenteng firman-Nya, ifi-i|-
i$fri{1,i6i *(Yaitu) hari (tutika) manusia +bairi
menghadap Tuhan senesta alam," beliau bersabda,

.#tl )ui Jl,,;1, G'i:Ll t-:r-
"seseirang dari mereka tenggelam dalam (genangan)

koingatnya hingga penengahan telinganya.'ffi

36724.Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai menceritakqq kepada kami, ia berkata: Ibnu

Aun menceritalmn kepada kaild dari Nafi, ia berkata: Ibnu

umar menyebutkan aya! '#i;lj6iifrii "(yaitu) hari
(kctika) mamtsia berdiri menghadop Tuhan semetta alam." la

HR Mnslim dalam shahibryra (2862),Ibnu Hibban dalam shahihnya (16R27),
Ibnu Majah MamAs-Sunan (4278), dan Ahmad dalam musnadnf"a (Ul3).
HR Muslim dalam sbahih4ra (2826) dan Al BultEri dalam shahihhya (4654,
4/1884).

665

666



SnrchAlMrt}affiiin

lalu berkata, "Sampai-sampai seseorang dari mereka berdiri
dalam (genangan) keringatrya hingga perte,ngatran

telinganya.'tr7

36725.Ibnu Waki msnseritekan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari
Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW bersabda,

'W'otJt'ot ,F ,lnt ilb;s.-y't ?:;-ii:;firL1
;l;;'-,r6t J\

"Sesungguhnya manusia diberdirikan pada Hari Kiamat
lrarena keagungan Allah. Sungguh, sampai-sampai keringat
benar-benar melinghryi merela hingga pertengahan telinga
mereka.'s68

36726.Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin
Bukair menceritakan kepada kami dari Mtrhammad bin Ishaq,

*dari Nafi, dari Ibnu lJmar, ia berkata: Aku mendengar Nabi
SAW bersabda"

. f!), );b1. *q ? i {:+trtit$,}6iAii.>
*(Yaitu) hari (l@tifu) manusia berdiri menghadap Tuhan

semesta alam, yaitu Hari Kiamat, larena keagungan Yang

Maha Pemurah." Kernudian disebutkan riwayat yang sama.6e

36727.Muharnamd bin Khalaf Al Asqalani menceritakan kepadaku, ia

, berkata: Adarn menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad bin Salamatr menceritakan kepada kami dari Ayub,

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya (161327) dan Ahmad dalam musnadryra
(21 125) dengan lafazhnya secara marfu '.
I{R. Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (5/536) dan Al Qurthubi dalam
tafsinrya (191254).
Al-Alusi dalamRuh Al Ma'ani QO?D.
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dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
membacakan ayat,'d$iil,i$iifi-ii *(yaitu) hari (tretitra)

manusia berdiri menghadap Tuhan sernesta alam." Beliau lalu
bersabda,

"Mereka berdiri sampai-sampai kzringat mencapai
p ert engahan t eling a mer ela.' 67 o

36728.Ahmad bin Muharnmad bin Habib menceritakan kepada kami,
ia berkata: Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada karni, ia
berkata: Afhlu menceritakan kepada kami dari Shalilu ia
berkata: Nafi menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, ia
berkata: Rasulullah SAW b€rsabda tentang firman-Nya, ifi_ii
i$iiiE;.i€fr *(Yaitu) hari (tetilca) manusia birdiri
menghadap Tuhan sernesta alam." Beliau bersabda,

.*, A *tt )ut 4i.r-il |=U-,p,{qt i'i
*(Yaitu) Hari Kiamat, sampai-sampai seseorang lalian
tenggelam dalam (lafiangan) kcringatnya hingga pertengahan
telinganya.'$7r

36729.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam' 
menceritakan kepada kami dari Anbasatr bin Sa'id, dari
Muharib bin Ditsar, dari tbnu [.Imar, tentang firman-Np ;a'+ritiiil,j(t ?fi 

*(Yaitu) hari (tretit@) manusia berdiri
menghadap Tuhan semesta alam," ia berkata, *Mereka berdiri

HR An-Nasa'i dalam ls-.Snn an' Al Kubra (11656) dan Abd bin Humaid dalam

ffiTtm"i*shahihnya (2862),An-Nasa'i dalam ls-sz nan At Kubra
(11656), AM bin Humaid dalam mrsnadnl,a (11246\, dan Ibnu Hajar dalam
Fath At Bari (11/393).

Jtc:':St *- & o;l-
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selama seratus tahun.'672

36730.Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada karni, ia
berkata: Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Nafi,
dari Ibnu IJmar, ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW

bersabd4

.*i;uf Sy

*(Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap funon

semesta alam, (yaitu) Hai Kiamat, sampai-sampai keingat
menenggelamlcan seseorang hingga pertengahan

telinganya."613

3673l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

"Nafi, dari Ibnu Umari dari Nabi SAW, riwayat yang serupa.

36732.Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Yalryra menceritakan kepada kami dari

Ubaidullah, dari Nafi, dari Ibnu lJmar, dari Nabi SAW, beliau

bersabda,
t ,-, . cll.f .ct-,A)-)),, eo, ?*,-?ji"i' '*Lr'$tiA

*if ;uf
"Manusia berdiri menghadap Tuhatn semesta alam, sampai-

sampai seseorang dari merela berdiri dglam (hfiangan)
lreringatnya yang mencapai pertengahan telinganya.'fr a

Ibnu Athiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz $la5$
HR. Ahmad dal,mmsnadrya ("31).
HR. Muslim dalam shahihnya Q862\,Ibnu Hibban dalarn shahihqra (161327),
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36733.Muhammad bin Ibrahim As-Salimi yang dikenal dengan Ibnu

Shudran menceritakan kepadaku, ia berkata: Ya'qub bin Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdussalam bin Ajlan
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Yazid Al Madani

. menceritakan kepada kami dari Abu Huairab, bahwa

Rasulullah SAW berkbta kepada Basyir Al Ghifari,

it t ; )t:q',;iut'*),-r6ti,r- 9i G ey Ul'd:{

i1;-';:P''t :141'u P ;iJ; Y' 6fur iX'u -*

"Apa yang akan engkau perbuat pada hari kctika

berdii menghadap Tuhan semesta alam selama tiga ratus

tahun berdasarlcan hitungan hari-t ari dunia. Tidak ada hujan

dari langit yang tunn lrepado mereka, dan tidak ada perintah
yang diperintahlcan lepada merela?"

Basyir berkata" 'Tlan)ra Allah Yang Malra Pe,lrolong wahai

Rasulullah." Beliau lalu bersabde

,-y,t i; qf 'n 
!'ur\:F,:,+1"),)\U|l Ul $1

7r4t:r)
*Apabila engkau beranjak kc tempat tidurmu, maka mohonlah
perlindungan lcepada Allah'dari kesulitan Hari Kiamat dan

treburutran hisab.-fls

36734.Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan kepadaku, ia
berkata: Sfrik menceritakan kepada kami dari Al A'masy,

dar Ahmad dalam nnrsnadnp (Zl 3).
675 HR Al Qurthubi dalam tafsirnya (191255) dao Ibnu Katsir dalam tafsiml,a

(4/48s).
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dari Al Minhal bin Amr, dari Atdultah bin Mas'ud, tentang

fi rman-Nya,'ulS 5).i6i ift-iL. 
* (Y aitA h ari (ket ika) manus ia

berdiri menghadap Tuhan semesta alam," ia berkata, l'Mereka

menetap selama empat puluh tatrun sarnbil mengangkat kepala

ke langit, tidak ada yang bgrbicara kepada mereka, sementara

keringat telah meliputi semua yang baik dan yang jahat. Lalu
penyeru berseru, 'Bukankah ini keadilan dari Tuhan kalian?

Dia telah menciptakan kalian, lalu membentuk kalian,

kemudian memberi rezeki kepada kalian, nirmun kalian justnr

berpaling kepada selain-Nya. Oleh karena itu, Dia
memasrahkan setiap hamba dari kalian kepada apa yang ia
berlindung kepadanya sewaktu di dunia?' Mereka lalu
menjawab, 'Tentu'." Ke,nrudian ia menyebutkan haditsnya

yang panjang.676

36735.Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar

me,nceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Minhal bin
Amr, dari Qais bin Sakan, ia berkata: Abdullah menceritakan

'"fteti[<a ia di sisi Umar) tentang firman-Nya, #,i6ifi-i5.,
'4$fr*(Yaitu) hari (tcetika) manusia berdiri mengirudap iuhan
semesta alam." Ia berkat4 '?ada Hari Kiamat nanti, manusia

berdiri di hadapan Tuhan semesta alam selama empat puluh

tahun sambil menengadatrkan pandangan ke langit, dalam

keadaan tidak beralas kaki dan telanjang, serta digenangi oleh

keringat. Tidak ada manusia yang berbicara ke,pada mereka

selama empat puluh tahun." Lalu disebutkan haditsnya

menyerupai yang tadi.677

36736.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

HR. Atlt-Thabrani dalam Al Ausath (1132) dn Ibnu Athiyah d^lam Al
Muharrar Al Wajb $lasQ.
HR. Al Qurthubi dalamtafsirnl,a (18i250).
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en



T$stuArt:Ihafui

kepada kami dari eatadab, tentang firman-Ny4 q,i6i6-i5-
'aJSi"lYoi@ han ftefitu) mamtsia berdiri ^*giidop iuhan
semesta alam," ia berkata, 'Disebutkan kepada kami bahwa
Ka'ab berkat4 'Mereka berdiri selama tiga ratus tahur'.'678

36737.Ibnu Humaid menceritakm kepada kami, ia bertata: Mahran
dan Sa'id menceritakan kepada kami dari eatadah, telrtang
firnan-Nya" irJift S;,i()iifi-ii *(yaitu) han ftdil@) manusia
berdii menghadap Tuhan senesta alarn," ia berkata, .I(a,ab

berkaat, 'Mereka berdiri sel"ma tiga ratus tohun'.'57e

36738....ia berkata: Qatadatr berkata: Al-Ala bn Ziyad Al Adawi
menceritakan kepada kemi, iabe,ltata: Telah sampai kepadaku,
bahwa Hari Kiarnat terasape,ndek bagi orang beriman, sampai-
sampai seperti (waktu me,ngerjqkan) salah satu shalat
fardhunya.680

36739.... ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami, ia lerkata:
Al Umari menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu
Umar, ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW beftata tentang
firman-Nya,|iUitil,i6iifr:rt *(yaitu) 

t ari (ketit@) marutsia
berdiri menghadap Tuhan senesta alam," beliaubersabda,

.*sl*uf J*;e,b,)r?F.
"seseorang berdiri fulam (fubangan) keringatnya hingga
mencapai pertengahan gelinguqta.'fir

36740.Ya'qub menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Utayatr
menceritakan kepada kami dri Ibnu Atrn, dari Nafi, dari Ibnu
Umar, tentang avat'*6ti)"1$iifr-ii-*(yaitu) hari (t@tika)

Ibnu Athiyah dalamAl Mulranq Al Wajiz glalg.
Abdurrazzaq dalam tafsirnya (31403).
Ibnu Athiyah dalanAl Muhano ll Vajiz (5l4SO).
Ibnu Abi Hatim dalalmAl 'Ilal (znlq,is bcrlota" 'rrR Mu'adz Al Anbari dari
Ibnu Aun, dari Nafi, dari Ibmr Umr, wa nauquf,"

678
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rnanusia berdiri menghadap Tuhan semesta alarn," ia berkata,

'Maksudnya adalah, sampai-sampai seseorang dari mereka

berdiri dalam ftubangan) keringatrya yang mencapai

pertengahan telinganya."

Ya'qub berkata: Isma'il berkata ter{ku katakan kepada Ibnu

Aun, 'Apakatr ia menyebutkan Nabi SAW dalam hadits ini?' Ia
menjawab,'Y a, insyaallah'.'s82

3674l.Ahmad bin Abdfurahman menceritakan kepada karri, ia
berkata: Pamanku me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Malik
bin Anas mengabarkan kepadaku dari Nafi, dari Ibnu tlmar,
batrwa Nabi SAW bersabda,

A*t G',--tt'itfif 'ot & ,:,#at'*S|"6ti;
":l 'a;.rl r-bij

"Manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, *^Oo,
. sampai seseorang dari mereka benar-benar terbenam dalCIn

(fubangan) lceringatnya hingga mencapai pertengahan

telinganya.'$83

o{to

'J;@?j;; ?.ifi6 *'; ih;'st6@. w d tqirt .r..:.,it{

@ tlr r.{it $-:rji@'q;# #i
" S elcali-l<ali j angan anang, l<m ena sesurrggiuhrry a kitab

ordrrg yang funhakf, tersimpan ilalarn sijjin. Ta},ntl<ahl<flirur

Kami tidak menemukan dengal lafazh ini dalam referensi-referensi yang ada
pada kami.
HR. Ibnu Adi di dalam Al Kamil fi Adh-Dhu'afa' (1/175) dari jalur Abu
Hu&aifalf dari Malik bin Anas, dari Nafi, dari Ibieu Urnar.
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apal<ah siiiin itu? Oaloh) kitab yarrrg bertriis. I(ecelal,amt
y ang berulah padt har{- itu bagi or(mg- orutg y arJg

nwndustalcm6 badlat) ofimgofimg yarrg rnenfuslralwt Hari
Penrbalasrrlr."

(Qs. Al Muthaffifrin [83]: 7.1L1

Takwil lirmen Alleh: ira*A,,1Vr€/**4 tffi;g:'oig
e$&;it$-A,@'r$4{,iifi0iii;taE0.tii*,ri-*oriiansan
catang, katena saungahnya kitab orang yang durhakt tersimpan

dalarn siiiitL Tshakoh *anu apokah sijjin itu? Itotanl kitab yang
bertalis. Kecelaktan yarrg baoiloh pada hari itu bagi orang+rang
yang menfutsto*tn, tyoia.l otot genang yang mendustalean Hari
Penbahsan)

Finnan-Np, g maksudnya adalab pe,ttaranya tidak
sebagaimana yang diduga oleh orang-orang kafir, bahwa me,tpta tidak
akan dibangkitkan kcmbali dan tidak akan disiksa. Itu karena kitab

mereka )ang m€ncantumkan pqbuatan-pqbuatan png pernah mereka

Iakukan sewaktu di drmia y-?rr{ -Tersimpan di dalam siiiin," yutu
bnmi ketujnh yzng paling bawah. I(ata ini adalatr bentuk S aari ;;.,
sebagnimana katasikkiir dfii srrkr dan"fssllq darrflr,q.

Para ahli taftir berbeda pendapat mengenai malcnanya.

Sebagian mengatakan sebagaimana yang kami katakan

mengenai ini. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

36742.Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffrt
menceritakan kepada kami dari Manshu, dari Mujahi( dari
Mughits bin Sumay6 tentang firman-Nya, *y4t-.ni9"<-itL
"Karena sanmgtrtnya kinb orang yang durhala tersimpan
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dalam sijjin," ia berkata, 'Di dalarn bumi ketujuh.'r84

36743.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Malran
menceritakan kepada kami dari Su$nan, dari Mujahid, dari
Mughits bin Sumaly, tentang firman-Nya, !ed)(;3ii*{;t,
"Karena sesungguhnya kitab orang yang durhalca tersimpan

dalam sijjin," ia berkata" 'Buhi paling bawah."

Ia juga berkata, "Iblis diikat dengan besi dan rantai di dalam

bumi yang paling bawah.'trs

36744.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim
mengabarkan kepadaku dari Sulaiman Al A'masy, dari Syimr
bin Athiyatr, dari Hilal bin Yasa[, ia berkata: Kami sedang

dudnk di majelis Ka'ab, yaitu aku, Rabi bin Ktrutsaim, Khalid
bin Ar'arah, dan beberapa orang sahabat karti, lalu datanglatr

Ibnu Abbas, ia duduk di sebelah Ka'ab, ia berkata, "Wahai
I(a'ab, beritahu aku tentang ayat, gfu, Ka'ab lalu berkata,
oSijiiin adalah bumi ketujuh yang paling bawah. Di dalannya
terdapat roh-roh orang-orang kafir di bawatr pipi iblis.'586

36745.Bisyr menceritakan kepada kard, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, 4l ii6;t
*y "Karena sesungguhnya kitab orang yang durhalw
tersimpan dalam sijjin," ia berkata, "Disebutkan batrwa
Abdullah bin Umar berakt4 'Itu adalatr bumi png paling
bawatr. Di dalamnya terdapat roh-roh orang-orang kafir.

Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (5153Q.
As-suyrthi dalamAd-Dun Al Mantsur (81444), kepada Abu
Asy-Syailfi dalamAl 'Azhamah dan Al Mahamili dalam amalinya.
Ibnu Athiyah dalamAl Muharar Al nlajiz $las\.
Dikeluarkan riwayat serupa oleh Al Mawardi secara ringkas dalam An-Nukat
wa Al' Uyun (5/228) dari Ka'ab.
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Perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan

b'mk'.'587

36746.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada karri, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah
tentang firman-Nyi, *4 ia berkafa, 'Di b'rmi ketujtrh
yang paling bawah.'s8

36747.Muhammad bin Sa'ad me,nceritakan ke,padaku, ia bertata:
Afblu menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanlu
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku me,lrceritakan

kepadaku dari apbnp, dari Ibnu Abbas, tentan! firman-Nya

*4 lfft *t{:itL "Karena sesunguhnya kiyab orang yang
durhaka tersimpan dalam sijjin," ia berkata, '?erbuatan-
peftuatan mereka terrdapat dalam kitab di penrt burri yang
paling bawrh.'6Ee

36748.Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan k4ada kami, ia berkafa: Isa me,lrcaitakan
kepada kami, Al llarits meirceritakan kepadakq ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
mencerit ken kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najrlu dari Mujahid, tentang firman-Np, y*4 i.
berkata, '?erbuatan mereka di pertrt bumi yang ketujuh, tidak
dapat naik.'6eo

36749. N Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan
menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa me,lrceritakan
kepada kami dari Ibnu Abi NajrlU dari Mujatrid, riwayat png
sama.

Al Baghawi dalamMa'alim Abfanzil (563q.
Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3/404) daa Al Qureubi dalan ta&irnya (?1404).
Al Baghawi Erocantrmkan riuralrat scnpa dilan Ma'alim At-Tanzil (41456).
Al Macardi dal"m An-Nulcat wa Al 'Uyn (51228) dan Ibnu Amiyah dilen Al
Mulwnar Al Vqiz Gl45l).

687

6tE

6t!)

6t0

-.
4T



SlruhAlMuthcffiliia

36750.Umar bin Isma'il bin Mujalid me,nceritakan kepadaku, ia

berkata: Mutharrif bin Mazin, Qadhi Yaman; menceritakan

kepada kami dari Ma'max, dari Qatadah, ia berkat4 "l,afazll.,

*maksudnya adalah bumi ketujtrh.'6e

3671l.Diceritakan kepadaktr dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku meirdengar" Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya, *4 bahwa maksudnya adalah di
dalam bumi yang paling.bawah.6e

36752.Ibnu 
'Basysyar 

menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal
menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadah me,nceritakan

kepada karri, tentang fr,man-Nya, W 4 l i }E:itL" Karena

sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam

sijjin," ia berkat4 'Bumi ketujuh yang paling bawah.'6e3

36753.Yrmus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
-me,ngabarkan kepada karli, ia bedota: Ibnu T.ztid berkata

tentang firman-Nya, * 4 lffi {{Siy" Karena sesungguhnya

Htab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin," bahwa

sijjiin adalah bumi yang paling bawah, dan sijiin berada di
langit dunia.6ea

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalah pipi iblis.
Mereka png berpendapat dernikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

36754.Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Ya'qub
Al Qammi menceritakan kepada kami dari Hafsh bin Humaid,

Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uytn (51227).
Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (51530.
Ibid.
Al Mawardi dalanAn-Nutrat wa Al 'Uytn (5t226\.
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dari Syimr, ia berkata: Ibnu Abbas datang kepada Ka'ab Al
Ahbar, lalu Ibnu Abbas berkata kepadanya: Ceritakan

kepadaku tentang firman Allah, W4l6i*,6;y "Karena
sesungguhnya Htab orang yang durhaka tersimpan dalam

sijjiin...." Ka'ab lalu berkat4 "Sesungguhnya roh orang jahat

dibawa naik ke langit, namun langit menolak menerimany4

maka diturunkan lagi ke bumi, namun bumi juga menolak

menerimany4 maka diturunkan dan dimasukkan di bawah

tujuh lapis bumi hingga me,ncapai sijjiin, yaitu pipi iblis. Lalu
dikeluarkanlatr selerrbar }ulit untuknya dari sijjin, dari bawah

pipi iblis. Lalu dituliskan dan dicap, lalu ditempatkan di bawah

pipi ibtis dengan sepengetatruannya, yaitu (dituliskan)
kebinasaan hingga Hari Kiamat.'6es

36755.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far,
dari Sa'id, tentang firman-Np, W$lfft;E|tL "Karena
sesungguhnya Htab orang yang durhaka tersimpan dalatn

sijjin " ia berkata, 'Di bawah pipi iblis.#e6

36756.Istmq bin Wahb Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mas'ud bin Musa bin Musykan Al Wasithi
menceritakan kepada kard, ia berkata: Nashr bin Khuzaimatr
Al Wasithi menceritakan kepada kami dari Syr'aib bin
Shafiran, dad Mubarynad bin Ka'ab Al Qurazhi, dari Abu
Hurairab, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

t lt.. l tr9 ,4f. ? r, .6,. . t t ti'.i,.Cti-i ,W vl1 cuPb p.lt+ .,, .f Grlilt

"Al Falaq adalah sebuah lubang yang tertutup di dalam

Al Maunardi dzbmAn-Nulcat wa Al 'Uytn (5D28).
Ibnu Athiyah dzlur Al Muharrar Al Wajiz (5/451) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Taruil (5/5 30.
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, Jahanarn, sedangkan sijjin terbuka.'ffi

Seorang ahli batrasa Arab mengatakan bahwa sryiz adalatr batu

besar yang ada di bawah bumi.

Al Wasiti berkata, "Diriwayatkan bahwa siijin adalah salah

satu sifatnya, sebab bila kata ini sebagai rsrz, tentu tidakdi-tashrif."

Ia juga berkata, 'Tika Anda katakan batrwa Anda ma-tashrif-
nya, karena Anda menganggapnya sebagai Uatu besar, yaitu sebagai

batu yang di dalamnya terdapat kitab, maka itu beralasan."

Saya memilih pendapat yang, saya pilih me,lrge,lrai makna

firman-Nya, g-fu karcrnalasan-alasan berikut ini:

36757.Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Numair

menceritakan kepada karri, ia' berkata: Al A'masy

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Minhal bin Amr
mqrceritakan kepada kami dtri Tadze Abu Amr, dari Al
Barra ia berkata, "LaIkh ini= malcsudnya adalah burri yang

.. palingbawah.'6et

36758.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar

menceritalcan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Minhal,

dai7-adzat, dari Al Barr+ bahwaRasulullatr SAwbersabda,

ot:"bi tiv ,rtfut jt W'i5. fi: ,-nulit u;I Tt:)
aa

LtiS, tr6 ti 
'rjti 11 *>ut'i )v ,b wro't:;\t A

z O . a< { t I t I I . / . t c

A, ,t--'- ott ,,rrl g(,l iL: Go)\i i-)-# :Jtt 9c-'iJ1

)i d ;t$,t]!r,A A A Gfr ,F,V'ui *
Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al 'Uyn (51228) dan Ibnru IQtsir dalam
tafsimya (141284), ia berkata, "Gharib don munkar,tidzkshahih."
Ibnu Abi Syaibah dalam mrshannafrl,a (3/56) dan Al Mawardi dalam An-
Nulcatwa Al 'Uyun (5/227).

gl

6(rt



TdsirAh:Ihafui

ti t.o.t
'4 ei)

"Dan disebutkan tentang jiwa orang lafir, bahwa jiwa itu
dibawa naik ke langit. Mereka (malailat) rnembawanya, dan

tidaHah jiwa itu melewati kumpulan malailcat keuali mereka

berlrata, 'Roh buruk siapakah ini?' Mereka menjawab,
'Fulan', dengan sebutannya yang paling buruh yang pernah
menjadi sebutannya sewaldu di dunia. Hingga kettka sampai
lce langit dunia mereka minta dibukalcan untulotya, namun

tidak dibukalcan."

Rasulullatr SAW lalu membacakan a:rzr', 1j{Al!.91?'&{
L.qF OH U;&'{i{i6fia *Set@ti-t@Ii tidak it*o
dibulralran bagi merelca pintu-pintu langit dan tidak (pula)
merelra masuk surga, hingga unta mcrsuk ke lubang jarum."
(Qs. Al A'raaf [7]: 40)u*

*:t\)i €. ,fu ,r. i')\i .)Ll d'i.q ,:r:ki :?ir S;3

"Lalu Allah berfinnan,'Tuliskan kitabnya di bumi paling
awah, di dalam sijjin, di bumi paling bawah."

36759.Nashr bin Ali menceritakan k prd" karni, ia berkata: Yatrya
bin Sulaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Najih menceritakan kepada kami dari Mujahid, telrtang firman-
Nya, *4t#jiti{.ji:f -selati-trali jangan cura,ng, karena
sesungguhnya bitab orang yang durhaka tersimpan dalam' sijjin," ia berkata, *Sijjin adalah batu besar di bulni ketujutU

6ee HR Abmad dalam musnadnya (4t287),Ibnu Abi Syaibah dalun rrrushannafr'ya
(3/55), dan Al Haitsami dzlam Majna' Az-kwaid (2150), ia berkat4 'Alu
katakan, 'Ini terdapat dzlamAsh-Shahih dm kitab lainnya secara ringkas. HR
Ahna4 dan para peruutiaya shahih' ;'
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lalu kitab orang-orang jahat dite,rnpatkan di bawahnya."Tm

Firman-Nya, 'ag.tiiXr;1i:, *Tahukah lamu apakah sijjin itu?"
maksudnya adalah (Allah berkata kepada Nabi), "Apakah engkau

tatru, hai Muhammad, kitab itu?"

Allah Ta'ala lalu me,njelaskaru *Itu adalah 6. Mra*lsuAilit
adalah malauub'bertulis'."

Pendapat yang kami katakan mengenai ini senada dengan

pendapat para ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat b#kut iqi:

36760.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kard, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang firman-Nya, iif:S 

*Qatah) kitab yang bertulis," ia
berkatq "(Maksudnya adalah) kitaab malauub 'kitab png
bertulirr.rrTol

3676l.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
-menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada. karni dari Qatadalq tentang firman-Nya, *.Ycnti,Ji$
ifi;:lEt^Sl 

*Tahukah kamu apakah siiiin itu? (Ialah) kitab
yang bertulis," ia berkata, "Dituliskan untuk mereka dengan

keburtrkan."To2

36762.Yunus menceritakan kepadalru, ia berkata: Ibnu Wahb
me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Np, ?i;;# *(Ialah) kitab yang bertulis," ia
berkata, "Al marquum adalahal malauub 'bertulis'."703

Al Mawardi dalznAn-Nulcat wa Al 'Uyun (51228\.
Abdnrrazzaq dalam tafsirnya (3140/.) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya
(tet2s8).
Al Baghawi dabm Ma'alim At-Tanzil (51537) dan Al Mawardi dalam An-
Nukatwa Al 'Uyun (51228).
Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an (21289') dengan lafazhaya taqa sanad-
nya.
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Firman-Nya,'q;{:l};t-lli " Ke cel aka an y an g b es ar I ah p a da

hari itu bagi orang-orang yang mendustakan," maksudnya adalah,

Neraka Wail bagi orang-omng yang mendustakan ayat-ayat ini.

Firman-Ny4 d$;;$.#r'i *(Yaitu) orans-orans yans
mendustalcan Hari Pembalasan," maksudn5/a adalah orang-orang )rang
mendustakan Hari Penghitungan Amal dan Pembalasan. 

:

36763.Yunus menceritakan kepada$ ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentang fi rman-Nya, d$ ?rir.#- uji * goit"1 oran g-oran g yan g
mendwtakan Hari Pembalasan," batNf,ra maksudqra adalah

orang-orang musyrik png mendustakan agama."

Ia lalu membacakan ayat, '#-,FefeS't;i<ir$16
"Dan orang-orang lafir berlcata (kepada teman-temannya),

'Maulah kamu lumi twjul*an seorang laki-laki yang
memberitakan trepadamu...'. " (Qs. Saba' 13 4l: 7)7 

u

Ott

@ral+- SSwt#_v
'b*rjgi,rr;iiy't;i;k

"Dan dnak adn yang rcnfustakanHcriPetrtahsan itu
ndainl<m settap orclr.g ydrJg trelampaui batas lrlsi bqilosd,

ydrJg apdbila dibacal<ml<epadarvyd dyat ayatKarni, ia
furl<fiq 'Iat adalah ilongengan orcmg.orang yolttg dahulu'.
Sekali-kali dnak @Enrikiorr), sebenrlrtyd apa yang selalu

nselca usahalcan iat. nenutup lrati rrrr:el<t"

7u Kami tidak menenukann)ra dcngan lafitzh dan isnad im dalam referensi-
referensi yang ada pada kami.

,i"'*'SJ1tir:i,,;{"$$y
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(Qs. Al Muthaffrtfrin [83]: L2.L,4)

rakwilrirma_ng,uanzJ6.cl)t j;,lf q@;1.$?JWI#-V
';r*13(Ys;iit"66itr@,ri"':il';,;t (Dan 

- 
tidah ada yans

mendustakan Hari Pembalasan itu melainhan setiap orong yang

melannpaui batas lagi berdoss, yang apabila dibacakan kepadanya

ayat+yat Kami, ia berkata, ultu odalah dongengan orailgotang
yang dahulu." Sekali.kali tidalc [demikianJ, sebenarnya apa yang

selolu mereka usahakan itu meautup hati meruha)

Maksudnya. adalah, tidak ada )Nang me,ndustakan Hari

Pembalasan, ii31 "Melainlcan setiap orang yang melampaui

batas," terhadap Allah dalam perkataannya sehingga menyelisihi

perintatr-Nya . A"roO berdosa," kepada Tuhannya.

36764.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatada[ tentang firman-Nya, 'q;$4];5.1t
*Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi.orang-orang
yayg mendustakan," ia berkata" "Firman-Nya, $SV',:.*yU;
i)#,'Dan tidak ada yang mendwtakan Hari Pembalasan itu
melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa',

maksudnya adalah mendustakan Hari Pembalasan, kecuali

setiap .# '?org yang melampaui batas', dalam

perkataannya . A' r"O berdosa',kepada Tuhannya."7o5

. Firman-Np, $,f)*lfiq"Yang apabila dibacakan kepadanya

ayat-cyat Kami," maksudnya adalalL bila dibacakan kepadanya

hujjatr-hujjah dan dalil-dalil Kami yang Iftmi terangkan di dalam

Kitab Kami yang Kami turunkan kepada Muhammad SAW.

As-Suyuthi dalanAd-Durr Al Mantsur (81246), kepada Abd
binHumaid dan Ibnu Al Mundzir dari Qatadab"
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Firman-Ny4 riiV, A;l 16 
*Ia berkata,,ftu adatah dongengan

orang-orang yang dahulu'." Maksudnya adalah, ia berkata 'rni tidak
lain hanyalatr dongengan orang-orang terdahulu png benpa cerita-
cerita dan berita-berita, lalu mereka menuliskannSa-"

Firman-Nv4 rrfiif'tS"ik *setati-trati tidak (demikian),
sebenarnya hati mereka ditutupi," maksudnya adaralL Allah Ta'ala
mendustakan perkataan mereka tentang itu, "sekali-kali tidaklah
demikian." rr*rf "Hati merelca ditutupi," diselub,ng dan diselimuti
oleh dosadosa.

Dikatakan raanat al Htamnt 'alaa aqtihi 'thamer telah
menutupi akaln)ra", fa hiya tariinu 'alaihi - rainan, yaitu bila ia
mabutq sehingga mengalahken akalnya Contohnya yaihr gngkapan
Abu Zaid Ath-Tha'i berilort ini:

,rturti y :',f, L# -it *;|>;rr'J:r fi ;
"Kemudian ketitca ia melihatnya, ;", menutypiryta,

padahal lrtamer tidak alcan mengnasainla dengan rasa tahtt.'fl'
Maksudnya adalah takut akan dikuasainya sehingga berkata-

kata dalam keadaan mabuk dan tidak sadar.

Ucapan Ar-Rajiz:7o7

i,Plv$ 4\uru.r# d;r:;#,? t; r:
"Kami belum kenyang minum hingga habis dan membuatfutidak

sadar, serta membuat "betisht yang bersamalar juga tidak sadar.'f,oE

Pendapat para atrli tafsir me,nge,nai ini senada de,ngan pendryat

Abu ubaidah dalam Majaz ll gur'an (ztz$g) dan Ibnu Aftiyah dtt,*, At
Muhanar Al Wajiz (51451).
Kami belum rnenem*an orang )rang mengucapkannya.
Al Farra dalan Ma'ani Al fur'an Qlz47) dan Ibnu Al Manzfun dqlan f,isa11
Al 'Arab (entri: ;41), ia berkata, "Disenandrmgkan oleh Ibnu Al A'rabi.-
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kami. Mereka yang beryendapat derrikian me,lryebutkan ri'wayat-

riwayat berikut ini:

36765.Abu Kuraib meoceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Al Qa'qa bin

Hakim, dari Abu Shalib" dari' Abu Hurairatr, ia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda,

,@ ,y. aG o$ ,ir''- -^* nt €.'4 i;ir uif ri1

'ir 
jr-i ,#t oi)t'cn"t ,* e ru ,p c,,:rG tc'oti

.<6i,.*l3Mrr;ii1"'tb"i,k>

*Apabila seorang hamba melahtkan dosa, maka tqtodalah
hatinya dengan setitik noda hitam. Bila ia bertobat maka

hilanglah noda itu darinya, dan jika ia melahtkon dosa lagi
maka noda itu lremfuli munctl hingga ter$ membesar pada

hatinya. Itulah tutupan yang difutakan oleh Allah,'Sekali-kali
irdak (demikian), sebenartrya apa yang selalu mereka

usahakan itu menutup hati mereka'.'f,@

36766.Mutrauunad bin Basys)rar memceritalcan kepada l<alrri, ia
berkata: Shafiran bin Isa menceritakan'kepada kami, ia
berkata: Ibnu Ajlan menceritakan kepada kami alari Al Qa'qq,
dari Abu Shalih, dari Abu Htrairah, ia berkata: Rasulullatr

SAW bersabda,

,.+LJ'oy ,* d;r'?k uk qs +\l sy o2r.thy.

U."t r,rii'j* T -;t;'rt: tt1 ,:r$LiL'$LryLi)
.4t;,*-t3M fn$ if"i,b"J,k >, hr i6 e $ iflr

7oe HR. AlHakimdalam Al Mtuudrak(l/45).
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t'Sesungguhnya apabila seorang mubnin melahtkan suatu

doa, malu ternodalah hatinya dengan setitik noda hitam. Bila
ia bertobat dan meningalkan perbuatan dosa itu serta
memohon ampun (kepada Allah), maka cemerlanglah hatinya.

Bia ia menambah (perbuatan dosanya) maka berrambahlah

(noda-noda hitam itu) hinga meryeluktngi hatinya. Itulah
tutupan yang dikatakan Allah, 'sekali-kali tidak (demikian),

sebenarnya apa yang selalu merelea usahakan itu menutup hati
merekn'.'f,lo

36767.A1i bin Sahl me,nceritakm kepadaku, ia berkata: Al Walid bin
Muslim menceritakankepadakami dari Mutrammad bin AjlarU
dari Al Qa'qa bin Hakim, dari Abu ShatitL dari Abu Hurairah,
dari Nabi SAW, beliau bersaUaa,

W'qti bp ,# cit*'zil:uk q; ;\l r{ i}ir 'J1

un;iif"l'\$.'s.:cii1k',3?l 'l'i;: uqi ,o;;UP r'c'3f1':tjs ''r: bli ,{li Jika . --aa.

.<ii&13(

"Sesungguhnya apabilo seorang hamba melakakan suatu dosa,

maka ternodalah hatinya dengan setitik noda hitam. Bila ia
bertobat dari perbuatan dosa itu maka cemerlanglah hatinya.
Bila ia menambah (prbuatan dosanya) maka benambahlah
(noda:noda hitam iu). Inlah firman Allah, 'Sekali-kali tidak
(demikian), sebenarnya qpa yang selalu merela usahakan itu
menutup hoti mereka' .'f, 

rr

36768.Abu Shalih Adh-Dharari Muhammad bin Isma'il menceritakan
kepadaku, ia berkate Thriq bin AMil Aza mengabarkan

IIR. At-Tirmidzi dalam As-Sunm (3334), ia b6kata, "Hadits hasan shahih."
Scrta Al Mu&iri dzlryn At-Targhib wa At-Tohib (U310).
HR Ibnu Majah dalan As-.Swun (424) dan Ahad dalam musnadnya
Qt2e7).
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kepadaku dari Ibnu Ajlan, dari Al Qa'qq dari Abu Hurairatu ia
berkata: Rasulullah SAW b€rsabd4

. a . a. a) - , ,'$L6a6 oy ,* Gk uk'i+rtLrf $tnlr'ot

diig't;"5.?y tli,' fi e{tL$uit |&"-Iib {it
.{1'$;-iiKY

"Sesunguluqru arybila saorang hamba melahiran suatu

lresalahan, ,naka ternodalah lutinya dmgan setitik noda

hitam. Bila ia Mofut dan memohon ampun (kepada Allah)
serta meningalkat (perbuatan salah) itu maka, cemolanglah
hatinya. Itulahfirrnan tufiqan yang disebutkan Allah, 'Sekali-

l(ali tidak (dsrriHtr), sefuumya apa yang selalu mqeka
usahalran iat nautry hati mereka' .'f, 

12

[!u $halih b€*atq *De,mikian yang dikatakannp, shalaqat.

{da pula ymg bertata saqalat."

36769.A1i bin Sahl Ar-Ramli me,nceritakan kepadaku ia berkata: Al
Walid me,nceritakm kepada kami dari KhulaiSo.dari Al Hasan,

ia me,mbacakan ay*" ij=Kii3ft rgfii|$\J.$ *sekati-kali

tidak (fufikian), sebenaraln apa yang selalu mereka

usahakan in nanary luti mq*a," I;a lalu berkata,'Dosa di
atas dssa hingge hatinla mati."7l3

36770.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu ulayah
menceritakan kepada kami dari Abu Rajq" gari Al Hasaq
tentang firman-Np,'b#s-f;;(U, *;n{F'bSJ;g 

*sekoti-tuti

tidak (dernifian), sebenarnya apa yang selalu merelca

usahalant iar nwutry hati merelca," ia berkat4 'Dosa di atas

712
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HR An-Nasa' i &lam. Al Itubra (l I 658).
Al Qurthubi dalam taeirryra (191259).
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dosa hingga hatinya buta lalu mad."7l4

3677l.Yatrfra bin Thalhatr Al Yarbu'i me,lrceritakan kepadalcu, ia
berkata: Fudhail bin Iyadh menceritakan_.kepada kari .gtg"
Manshur, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, V g$lg'otrj;g
'b8-1j( *Setratt-trali tidak (demikian), sebenaiya apa yang
selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka," ia berkata,

. "Hamba yang melakukan dosa-dosa hingga menutupi hatinya,
kemudian semakin bertanbah hingga menutupi hatinya.,,7l5

36772.Isa bin Utsman bin Isa Ar-Ramli menceritakan kepadaku, ia
berkata: Yatrya bin Isa menc€ritakan kepada kami dari Al
A'masy, ia berkata: Mujahid mernperlihatkan tangannya
kepada kami, lalu ia berkat4 'Mereka me,nganggap hati seperti
ini 

-yalari 
telapak tangan-, bila seorang hamba melakukan

suatu dosa maka akan menutup. 
-sera)ra 

mengisyara&an
dengan jari kelingkingny+. Bila melalcukan dosa lagi maka
menutup lagi 

-seraya 
mengisyaratkan dengan menutrpkan

jari lainnle. Bila melakukan dosa lagi maka me,nutup lagi

--{era}ra mengisyaratkan de,ngan menutupkan se,lnua jariny+
. Kemudian ditutupkan padanya de,lrgan tutupan. Mereka
mernandang batrwa itu adalah ar-ra'ltt 'tutupan,.,,7l6

36773.Abu Kuraib me'nceritakan kepada karni, ia berkata: waki
menceritakan kepada karni dari AI A'masy, dari Mujatrid ia
berkat4 "Hati bagaikan telapak tangan. Bila (seseorang)
berbuat suatu dosa, mengepallah satu jari, hingga se,mua jari
mengepal. Para sahabat kami merrandang bafuwa itu adalah ar-
raan'tlutrtparf ."

Al Mawardi dalam An-Nulcat yva Al 'Uyun (Stz2g),Ibnu Athiyah dalan Al
Muharrar Al Wajiz (5/452), Al Baghawi dalamMa'alim At-Tarcil (5/539), dan
Ats-Tsa'labi dalam tafsimya (31356).
As-Suyuthi mencantumkan rirrayat s€rq)a dalamad-Durr Al Mantsur (gtu7),
menyandarkannya kepada Abd bin Humaid.
Abu Nu'aim dalan Hilyah Al Aulia' (31282).

7tt

716



SuahAIMrdffirf&r

36774.Sekali lagi Abu Kuraib menceritakan kepada kami dengan

sanad-nya hingga Mujatrid, ia berkata, "Hati bagaikan telapak

tangan. Bila (seseorang) berbuat dosa maka ia me,ngepal

-seralxa 
mengepalkan satu jari-. Bila melakukan dosa lagi

maka akan mengepal lagr, sampai semua jarinya mengepal.

Kemudian ditutupkan padanya. Mereka memandang bSY"
itulah tutupan (yang disebu&an dalam firman-Nya), ;9'ob5.g
'J*- l|W, ff;n' S ekali -kali t id ak (demiki an), s eb enarny a ap a

yang selalu fieretra usahakan itu menutup hati mereka'-'f,r1

36775.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim me,lrceritakan kepada karni, ia berkata: Isa me,nceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najrh, dari Mujahi4 tentang

finnan-Nya, di;Yib"s "sebenaltya hari me)eka ditutupi,"

ia berkata, "(Maksudnya adalah) kesalahan-kesalahan hingga

menutupinya-"718

36776. N Harits me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Al Hasan

'menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

k ptd. ka+fi dari Ibnu Abi Najin, dari Mujahid, tentang aSrat

diigSSJ "Sebenartya hati mereka ditutupi," ia berkata

"Hatinya dihrtupi oleh kesalatran-kesalahan, hingga

menutupinSna--719

36777. Ni menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu Shatih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

me,nceritakan kepadaktr dari Ali, $qr Ibnu Abbas, tentang

finnan-Nya'bj,lgl'(Ur,$rc9i5f.g *Sekali-trali tidak

(demikian), sebenamya apa yang selalu merelw usahakan itu

As-Suyrfti dzlam Ad-Dun Al Mantsur (81446), menyandarkaonl"a k€Pada Al
Firfbi dan Al Baihaqi dari Mujahid. Serb Asy-Syaukani dzlam Fath Al Qadir
(s/400).
Al Qurlh$i dalam tafsirqra (19 1259, zfi).
Mujahid datamtaBirrya (hal. 7l l).
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menutup hati mereka," ia berkat4 "(Maksudnya adalah)
yathba'z'menutup it .tit2o

36778:Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadalcu, ia berkata: Ayahlu me,lrceritakan

kepadaku dari ayahngldari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,
'b*-l3gt,di;r"35T,9 *sekati-kati tidak (demikian),

sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati
mereka," ia berkata, 'tlati mereka ditutupi oleh ftesalahan-
kesalahan) yang telah mereka perbuat."72 I

3677g.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Sufimn, dari Tlglhalx, dari
Atha, tentang firman-Np,'b*13W, tr;i ig't;"j,k *iekati-

lrali tidak (demikian), sebenamya apa yang selalu mereka
usahakan itu menufirp hati merefo," ia berkata, 'Meirutupi hati
mereka lalu jatulL malca me,reka tidak lagi kaget don tidak
waspada."722

36780.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Sutgrg dari Al Hasan, tentang
firman-Nya,'b#illg1,ff;iit"'o5j;k *Setrati-trati tidak
(demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan ita
menutup hati mereka," ia berkata, 'Maksudnya adalatr dosa,

sampai hatinyra mali.' fl ,23

36781.... ia berkata: Malran menceritnkan kepada kami dari suSryn,
dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman-Nya, ;$'ob\;g
'J*13W, rf.fi 

* Sekali-kali tidak (denikian), sebenarnya apa

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnyra (104409).
Al Baghawi dalamMa'alim At,Tanzil (51538\.
Karri tidak menemukannya di dalam referensi-referensi yang ada pada kami.
Ibnu Athiyah dalanAl Muharrar Al Wajiz (51452), Asy-syaukani dalamFath
Al Qadir (5/400), dan Al Baghawi dalnn Ma'alim At-Tanzil (5/538).
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yang selalu mqekt usahakan itu menutup hati mereka," ia
berkata, "Ar-raan adalah tutupan yang menutupi hati, sep€rti

telapak tangan. Ketika melakukan dosa akan berubah menjadi
begini 

-Su$an 
me,nekuk jari kelingkingnya-. Lalu ketika

melakukan dosa lag., berubah lagr begni --Suflan
mengeprlkan telryak tangannya-. Lalu ditutupkan
prd^y .'"o

36782.Bisyr me,nceritakan kepada kalni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kep4a klmi dari Q"tadah, te,ntang firman-Nya, rdiihi\S.g
'b*lj(Y"Se*aU-fafi fidak (demikian), sebenafrya apa yang
selalu mereka usahakan itu menutup hati merelca," ia berkata"

"(Maksudnya "dalrh) perbuatan-perbuatan buruk. Demi AllalL
itu adalah perbuaran dosa. Dosa di atas dosa, sampai hatinya
mati dan rtrengfoi126"725

36783.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia bertata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada Ir-i +{ Ma'mar, dari Qatadatt
tentang firman-I.Iy4 ,ifi;f"'"SSk *selcali-kali tidok
(demikian), sebenutqn hati merelca ditutupi," ia bertatq 'Tni
adalah dosa di ata.s dosa, sampai menutupi hari hingga
menghitam."726

36784.Yunus me,nceritakan ke,padakr+ ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia beq[ata: Ibnu Tand ber:luata

tentang firman-Np, Oji;9';'55.9 
*Sekali-lcali tidak

(demikian), sebenamya hati mereka ditutupi," ia berkate
'Dosadosanya meliputi hati merek4 sehingga tidak ada

As-Suyuthi melryrebuttan ri*ryat senrya Aelern Ad-Durr Al Mantsur (A4'4,q.
As-Supthi dal^mAd-Dwr Al Mantur (81447), meryrandarlanryra kcpada Abd
binHumaid dari Qabdah-
AMunzzaq dalam treirn1la Ql404).
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ls6aikan yang bisa menercbo s\'vr.';rn

36785.Ibnu Humaid.menceritakan kepada kirmi, ia berkata: Jarir
me,nceritakan kepada kami dari Manshur, -dari Mujahid,
tentang nr*rn-Nya'b,.3g-i3ftrg$i9't|"j;k *setrati-trati

tidak (demikian), sebenanrya apa yang selalu mereka

usahakan itu menutup hati mereka," ia berkata, 'I(etika
seseorang melakukan suatu dosa, dosa itu akan meliputi
hatinya, sampai dosadosanya melrutupi hatinya."

Mujahid berkat4 "Itu sgperti ayat yang terdapat dalam suratr

Ar Baqarah, 64fiI:=#- a*{.ff5'-,<4 (:Kitt4
ittlSq{\1(Jlijl '@ukan demikian), yans benar,

barangsiapa berkmt dosa dan ia tetah diliputi oleh dosanya,

merelca itulah penghui neraka, mereka lekal di dalamnya'."
(Qs.Al Baqarah [2]: 8lf2t

a{ro

$ Jqf @ #,$6#r;!@ i,ii;l u;#j e'ifi(
@irr.#+iKo5r

" SeMi.l<ali fidak, se*ngihnya nqelca pada lwi iat
Mtm.benm terhalang furi fuwlilw) Tulwnmqela
I(enudimtrsesunguhnyonseknfu sr.benorn:usttk

nrlral,a-Kemudian,ililcaalcm(kcpad4nrrr:el<a),'Inilah
ad*ab yarrg ilalrniu selalul<enu dilsta,l<nti."

(Qs. Al Muthaflifrin [83]: ls.t?)

Al lvlawardi dalam An-Nukat wa Al'UW (5D28).
Al Qrthubi dalam tafsinrya (191259).
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rakwit nrnlan Arrah: g6-ii,fi@rf i;A ii.#ieiii?
lfe.$aiKoSlviSqi@.#) $e*aii-*an tidak, sesungsuhnva

merekd pada hari itu binar-benar terhalang dari fmelihatJ Tuhay

mereka Kemudian, sesungguhnya ntereka benar-benar masak

neraka. Kemudian, dikatakan (kepada niereka), 'Inilah adzab yang

dahula selalu kamu dustakan.)

Maksudnya adalah, perkaranya tidak sqperti yang dikatakan

oleh orang-orang yang mendustakan Hari PembalasarU batrwa mereka

dekat kepada Allah, karena mereka benar-benar terhalang dari Tuhan

mereka sehingga tidak dapat melihat-Nyi dan tidak melihat apa pun

dari ke,rnuliaan-Nya )rarlg sampai kepada mereka

Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai makna ayx,'fii?
lri;Xi#i-#j;i *Selcati-lati tidah sesungguhnva mereka pada hari

itu benar-benar terhalang dari Tuhan merel(a."

Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah, sesungguhnya

mereka .terhalang dari kernuliaan-Nya. Mereka yang berpendapat

de,mikian menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini:

36786.A1i bin Satrl me,lrc€ritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid

Muslim menceritakan kepada kami dari Khulaid, dari Qatadall
tentang ayat,'03,;;5';7i-i;r5e'i,i* *Sekali-trali tidak,

sesungguhnya merela pada hari itu benar-benar terhalang

dari Tuhan merela," ia berkata, 'Maksudnya adalah, Allatt

tidak memandang kepada merekq tidak menyucikan mereka'

dan bagi mereka ad?ab yang pedih."72e

36787.Sa'id bin Amr As-Suloni me,lrceritakan kepadaku, ia berkata:

Baqiyah bin Al Walid me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: Nimran Abu Al
Hasan Adz-Dzimari msnceritakan kepadaku dari Ibnu Abi

Mulaikalu tentang ayat, i$jA Ei{r3.}#L "sesungguhnya

7D Al Qureubi,lalam tafsimya (l9q6l).
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mereka pada hai itu benar-benar terhalang dari Tuhan' mereka," ia berkata, "(Maksudnya adalah) orang png suka
memprovokasi (me,lrgadu domba), orang yang sombong dan
orang yang mengambil harta orarrg lain dengan sumpatr
palsunya."73o

Ada yang mengatakan bahwa malcranya adalah, sesrmggtrhryra
mereka benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Riwayat
yang sesuai de,lrgan pendapat ini adalah:

36788. Muhammad bin Arnmar Ar-Razi me,nceritakan kepadalcu, ia
berkata: Abu Mu'ammar Al Manqari menceritalcan kepada
kami, ia berkata: Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada
kami dari Anr bin t{U"id, dari Al HasarU t€ntang firman-Np,
si};tgi#e'ifg *sekati-kati tidak, ieamgsuhnya
mereka pada hari itu benar-benar terhalang dai Tutun
mereka," ia berkata, 'Allah menyingkapkan hijab sehingga
orang-orang beriman dan ormg-orang kafir melihat.kepada-
Nya, kemudian ditutupkan hijab terhadap orang-orang kafir,
sernentara beriman dapat melihat kepada-Nya
setiap pagr dan sore." Atau perkataan lainnya yang maknanya
demikian.T3r

Pendapat yang benar melrgeirai ini adalalt Allah Ta,ala
mengabarkan tentang orang-orang itu, sesungguhnya mereka
terhalangi dari melihat-Nya. Kemungkinan juga yang dimaksud
adalah terhalang dari kemuliaan-Nya. Atau maksudnya adalah semua
itu. Dalam alNat ini tidak ada indikasi yang menqiukkan batrwa
maksudnya adalah suatu makna tertentu tanpa makna lainnya juga
juga tidak ada lfiabar dari Rasulullah sAw yang bisa dijadikan
argumemrya. radi, yang benar adalab mereka terhalang dari melihat-

As-suyrthi dalamAd-Dun Al Mantsur (8144,8), menyandarkannya kepada Abd
binHumaid dari IbnuAbi Mulaikah-
Ibnu Katsir dalam tafsirrya (l 4/287).
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Nya dan dari ke,muliam-Np, kil€Nra lfiabar ini b€rsifat umum dan

tidak ada dalil yang me,urmj,l&en kekhususannya

Firman-Nyra, {-Jl|$6?i,li 
uKqmtdian, nva mer*a

benar-benar masui nerak4- makzudnya adalab sestrngguhnya

mereka benar-benar akm mendatmgi neraka dan berjatan di

dalamnya.

Firman-Np,'f;5.*;K"5t6tri uKemudianr, dikatokan

(trepada mereka), 'Inilah odzirb Wg dthulu selalu kamu dustakan'-"

Maksudnya adalah, kemudim dikatakm kepada orang-orang yang

me,ndustakan llari Pembalaso, *Adzab yang kalian alami sekarang

aaaUU adzab yang sewakhr di dunia selalu kalian dustakan. Kalian

diberitahu bahwa kalim akm m€rasakanny4 namrm kalian

me,ndustakan dan mengingkilin)ta Oleh karcna ltu, sekarang

rasakanlah adzab * 
ry 

tehh me,masukinYa."

i3i{sG}t'})rya:,5:v6@@,i,fii*g:s;g
@;43vT,-4@'r;;ii;#@

"Sel<ali-lcali fidah sefl,tggrrmrc lduib onmg.CIrtrJg yarug

brta/lr;i iar (trlrsimryt) dalom llliyyin Talrniorh l<mru
apakrrhruiyfu ifrfl (Ydtu) Litrih yarrrgbqrl,iis, y@tg

disnlcsilcm oleh ffi yarrJg didel<ufui (kapadfl
Nlah) . Sesnngguhnya oflfrig-oralrg yorJg befuakti ihr benm'

fun$ futailo ilaloinkai/lrrlwarr. yorrrgDrasor, (*rgo)."
(Qr. Al Muthaffitfrin [83]: t8.221

T*wit firmen AIhh : 1'31ry d;$:Vt@ q,{'fii S:a;g
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;,4:,irrtir@'r;iiit"#@i3i{t{P (sekati-koti ndah
sesungguhnya kitab otang-orang yang berbakti itu [tersimpanJ
dalam llliyyin. Tahakah kamu apahah llliyyin itu? [yaital kitab
yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang
didekatkan [kepada AllahJ; Sesangguhnya orangarurg yang
berbofui ita benar-benar berada dalan kenihmatan yang besar

IsurgaJ)

Allah Ta'ala berfirman, rj;rliS:'oy* *Setrali-l@ti tidalc,
sesungguhnya kttab orang-orang yang berbafui itu.- Al abraar
menrpakan bentuk jamak dari al ban,yaitu orangorang yang berbakti
kepada Allatr dengan melaksanalcan kewajiban-kewajiban dari-Nya
dan me,lrjauhi larangan-larangan-Nya.

Al Hasan berkat4 'Mereka adalah oralrg-orang yang tidak
pernah menyakiti apa pun, batrkan sekalipun semut kecil.-

36789.Ibnu Basysyar me,lrceritakan kepada kami, ia bertata;
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam
menceritakan kepada kami dari sgorang S),ailfi, dari Al HasarU
ia ditanya tentang al abraar,lalu ia menjawab, ..Orang-orang

yang tidak menyakiti semut kecil.'732

36790.Ishaq btn zatd Al tr(hathabi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Firyabi menceritakan kepada kami dari As-sariy
bin Yatrya" dari Al Hasan, ia berkata, ,,Al abraar adalah orang-
orang yang tidak menyaiUti semut kecil.-733

Firman-Nya, (o*4 u(Tersimpan) dalam lhiyyin.- para atrli
tafsir berbeda pendapat mengenai malcrra 3$

Sebagian berkata, "Di langit ketujuh.', Riwayat-riwayat yang

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirrya (31846) pada penafsiran surah Aali .Imaan
ayat 198, dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (31309).
Ats-Tsa'labi dalam tafsirnya (41371) dan Ibnu At Jauzi dalarn Zad Al Masir
(8/830).
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sesuai de,ngan pendapat ini adalah:

3679l.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Jarir bin Hazim

mengabarkan kepadaku dari At A'masy, dad Syimr bin

Athiyah, dari Hilal bin Yasaf, ia'berkata: Ibnu Abbas bertanya

tentang 'illiyyin kepada Ka'ab, d.g .k, melryzksikan. Ka'ab

lalu me4iawab, "Langit ketujub di dalamnya terdapat roh-roh

orang-orang beriman. "Tr

367g2.Ibnu Humaid me,lrceritakan kepada kamio ia bertata: Yahya bin

Wadhih me,lrceritakari kepada kami, ia berkata: Ubaidullah

-yakni 
Al Ataki- me,lrceritakan kepada kami dari aatadab

tentang firman-Nya, :*4 ji.1i1:6;oy* *sekati-tuli tidah

sesunguhnya kitab orang'orang yang berbalci itu (tusimpan)

dalam llli14tin," iaberkata, "Di langit yang paling dogd.-"t

36793.A1i bin Al Husain Al Azdi menceritakan ke,padaku, ia berkata:

Yatrya bin Yaman me,lrceritakan kepada kami dari Usamah bin

Tarddari aphnya tentang firman-Np, :*,1 ji.g i{:|rf*
"sekati-kali tidak, seswtgtrtnya kinb orang'orang yang

berbatdi itu (tersimpan) fulam llliyyin," ia bertate'Di langt
ketujuh.'736

367g4.Muhammad bin Amr -*.oit t- kepadakg, ia bertata: Abu

Ashim -slrceritqkan kepada kami, ia berkata: Isa me,lrceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadalcq ia bertata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada karni, semuan)ra (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najrlu dari Mujahi{ tentang firman-Nya, i* ia

berkata, "Langit ketujuh.-737

Ibnu Athiyah dzlamAl Muh.urar Al Waib (51452).

Al Mawari dalam.An-Nulat ws Al 'UW 61229).
Mujahid dalam taftimya (hal. 712).
Ibid.

?v
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36795.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada
kami, ia berkata: Aku me,lrdengar Adh-Dhahhak berkata
tentang firman-Np, q,4 bahwa maksudnya adalah di
langit, di sisi Allah.73E

Ada yang murgatakan bahwa llfuryin adalatr kaki kanan Arsy.
Mereka yang berpendapat demikian me,lryebutkan riwayat-riwayat
berikut ini:

36796.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, (t$4 rfii*g:1,$
*Sekali-lcali tidak, senmggulmya kitab orang-orang yang
berbafui itu (ersimpan) dalam llliyyin," ia berkata,
'lDisebutkan kepada kami bahwa Ka'ab berkata, 'Makzudnya
adalah kaki kanan l!srr.rr73e

36797.Umar bin Isma'il bin Mujalid menceritakan tepditatq ia
berkata: Mutharrif bin Maznx, Qadhi Yamsr, menceritakan
kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr, te,lrtang firman-Nya,
q 4 a;lii 6:Sy-# * setat;-*nti tidak, sesungguhnya Htab
orang-orang yang berbaloi itu (tersimpan) dalan llliyyin," ia
berkat4 "lrrfazh ialmaksudnya adalah kalci kanan Ar.y."'*

36798.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur me,nceritakan k praa kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang firman-Nya, .i;!, ia berkat4 'Di atas langit ketujuh,
pada kaki kanan Arcy.-'o'

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (141288) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(9157) d^rtperkataan Ka'ab. '
Al Baghawi dalam Ma' alim At-Taruil (5/538).
Ibnu Athiyah dalzm Al Muharrar Al Wajiz glal\.
Abdunazzaq dalam tafsirnya (31405), Al Qurthubi dalam tafsirnya (191262),
dan Al Baghawi dalam Ma' alim At-Tanzil (5/53 8).

738
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36799.Ibnu Humaid menceritakan kepada krmi, ia berkata: Ya'qub
Al Qummi menceritalcan kepada kami dari Hafsh, dari Syimr
bin Athilab, ia berkata: Ibnu Abbas datang kepada Ka'ab Al
Ahbar, lalu bertanya kepadanya tentang firman Allalt Ai(jot
qr{ t).'il*Sesungguhnya *tnb orang-orang yang berbaldi
itu (tusimpan) dalam llliyyin." Ka'ab lalu bertat4
"Sesungguhnp apabila roh orang beriman dicabu! maka ia
dibawa n4ik, lalu dibukakanlah piniu-pintu l.ngL dan
disambut dengan berita ge,mbira dari para malaikat, kernudian
mereka me,mbawan5ra naik''hingge Arsy. Lalu dikehrarkanlah
kulit rmtukrya, lalu dituliskan dan dicap deirgan
sepengaahuannyr4 fitu (dituliskan) keselamatan pada saat
pembalasan Hari Kiamat. Hal itu disaksikan oleh para malaikat
yang dekat de,ngan Tuhan ,rerekL'f,42

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan llliyyin
adalah surga Riwayat yang sesuai de,ngan pendapat ini adalah:

36800. AJi menceritakan kepadakq ia berkala: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia bertata: Mu'awiyah
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Nya, :*,1 ji.g iK.ltt"sesunguhnya Hnb orang-
orang yang berbaki itu (tersimpan) dalam lll$Din," ia berkata,
"(Maksudnya adalah) surga"743

Ada yang berkata, 'Maksudnya adalah Sidmtul Mrmtaha"
Riwayat yang sesuai dengan p€ndapat ini adalah:

36801. Ja'far bin Muhammad Al Bazuri dari wafga Mal&ah
me,nceritakan kepadakq ia berkata: Y-a'la bin ubaid
me,nceritakan kepada kami dari Al Ajlalt dari Adh-Dhahhak,
ia bertata, "Apabila ia roh seorang hamba beriman, maka ia

Al Qurthbi dalam taftirnya (19/262).
Al It lryadi dalam An-Nukat ta Al'UW {sttEr).
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dibawa naik ke l*grt, laht al muqarrabuan membawa naik ke

langit kedua." Al Ajlah lalu bertanya, "Apa itu al
muqarraburzn?" Adh-Dhahhak menjawab,'?ara malaikat yang

paling dekat dengan langrt kedua. Mereka membawanya ke
langit ketiga, kemudian keempat, kemudian kelim4 kenfudian
keenam, kemudian ketujuh, hingga mencapai Sidratul
Muntatra." Al Ajlah lalu berkata 'Mengapa disebut Sidratul
Muntatra?" Adh-Dhehhak berkata, "Itu kare,na di sanalatr

berakhirnya segala perkara AIlalL tidak lebih dari itu. Malaikat
lalu berkata, 'Wahai Tuhanku" ini haurba-Mu, fulan'." Allatl
lebih mengetahuinya daripada mereka. Allah kemudian
mengirimkan kepada mereka le,mbaran kulit yang telah dicap
(bertuliskan): Dijamin (keselamatannya) dari adzab. Itulah
nrman Ail+, (gG)t lLyiu3-6@ :* 4 j$t is.st*'f;iiil";4@i3" *r"[i-r-ti tidaE tiiigs,rt nyo kitab
orang-orang yang berbabi itu (tersimpan) dalam ll$ryin.
Tahukah kamu apakah llltyyin itu? (Yaitu) kitab yangberailis,
yang dis aksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan' .'f, 

4

Ada yang me,ngatalcan bahwa png dimaksud dengan Iltlryin
adalah di langit, di sisi Allah. Riwayat yang sesuai dengan pendapat

ini adalah:

36802.Muhammad bin Sa'ad me,lrceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan ke,padaku, ia berkata: Pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayalrku menceritakan
kepadaku dari ayahny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

4 4 rfii l6:'oy "sesungguhnya kitab orang-orang yang
berbakti itu (tersimpan) dalam ll$tyin," ia berkata,
'?erbuatan-perbuatan mereka te,rdapat di dalam kitab di sisi

714 As-Suyuthi menyebutkannya secara lengkap &lam
(8/448), dan Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya
mushannafuya (71157).

Ad-Darr Al Mantsur
secara ringkas tlalam
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Allah, di langit.-74s

Pendapat yang benar mengenai ini adalah, sesungguhnya Altatl

Ta'ala me,ngabarkan bahwa kitab orang-orang yang berbakti

tersimpan di dalam llfuryin. Illiytin adalah bentuk jarnak, yang

maknanya, sesuatu di atas sesuatu, tings di atas tingg, luhur di atas

lnhur. Oteh karena ittf bentuk jarnaknya dengan huruf ya' dan nun,

seperti bentuk jamak ar-rijaal bila tidak ada. bentuk tunggal dan

mutsanna-nya. Sebagaimana diriwalratkan dari sebagian orang Arab,

ath'amnaa maraqatan maraqatain ':nakni dagng ),ang telatr

dimasak", sebagaimana ucapan penyair berilut ini:7tr

6-r$*, 
"t:"11 

# q#l.,Jt 
"tt ";t., 

i
*Ia telah sangat kenyang, kcctnli anak-anakunta,

unta-unta tungangarr, dan unta'unta peraw an."1 
47

Ia me,ngatakan wa ubaikiriinaa, iamenjarnaknya dengan huruf

nun kLrynL tidak me,maksudkan jumlah tertentu dari perawarq akan

tetapi me,maksudkan jumlah )rary tidak ada batasnya.

Juga sebagaimana perkataan penyair berilot ini :74t

q]r i;. )(-illi W#'*r;l s 
"+tx.lt 

,;.Uli
uMalca beragam pandangan Pun telah menyebar

terbawa angin badai setelah hujan yang sangat bdnyak."Tae

7a5

76
717

Al qrhubi dalam ta&irrya (j9n6D.
Kami bclum mcnerukan pengucapn1,a

Al Farra dalar^ Ma'ani Al Qar'an (31247),Ibnu Manz:hw dalamLisan Al 'Arab

(cntri: !), Al Khathabi Aaten Gharib Al Qar'an 81573)'
u# r'Jrt adalah rmta mrda. Ada juga yang rcngatakan bahwa ihr adalah rmta

yang masih perawan.

Kami belgm mene,rnrkan omng )rang rengpcapkannya.
Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (31247), Ibnu Salryidih datmn Al
Mtt(hashshosh (9lll4), dan Ibnu Manzhur dalzm Liibn Al 'Arab (cntri: 

"lr1).

ztt
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Maksudnya adalah hujan setelah hujan yang tidak terhitung
banyaknya

Demikian juga yang dilak'kan omng Arab pada setiap jarnak
yang tidak ada benhrk jamaknrra dari benhrk tunggal dan mutsanna-
nya, maka jamaknya dalam bentuk jamak mu'qnnats dan mudzalckar
dengan htrruf nzn, sebagaimana telah kami paparkan. contohnya
adalah ucapan untuk laki-laki dan pere,mpuan: 'igtntun, tsalaatsuun.
Jika itu seperti yang karni sebutkan, maka jelaslatr bahwa matrna
firman-Nya, :*}adalah, dalam ketinggian dan keluhuran, di langit
di atas langrt, tinggr di atas tinggi. Boleh jadi itu adalah langit yang
ketujutr, sidratul Muntatra" atau kaki Arsy. Tidak ada lfiabar yang
memastikan alasan batrwa makranya adalah salatr satu dari itu.

Pendapat yang benar adalah sebagaimana difirmankan Allah
Ta'ala, batrwa sesungguhn)ra kitab amal perbuatan orang-orang yang
beftakti berada di ketinggian hingga batas yarrg diketahui /,J/lah ,Azza

wa Jalla, dan kita tidak mengetahui batasnya. Namun itu tidak'kurang
dari langit ketujuh, berdasartan kesamaan hujjah para ahli tafsir
mengenai ini.

Firman-Nya, ';r*)1,16i51$ *Tahukah kamu apalwh llliyyin
itu?" maksudnya adalah, sesungguhnya kitab orang-orang yang
berbakti (tersimpan) dalam llliyyin, )laitu kitab yang berrulis.
"Bertulis" di sini yaitu bertuliskan jarninan Allatr bagrnya dari neraka
pada Hari Kiamat, dan memperoleh surgq sebagaimana telatr kami
sebutkan dari Ka'ab Al Ahbar dan Adh-Dhahhak bin Muzatrim. Serta
sebagaimana riwayat berilart ini:

36803. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadah, tentang ayat,ijT{i$,,Kitab yang
bertulis," ia berkatq 'Maksudnya adalah bertuliskan untuk



SrrchAlMufuffiJiin

metreka."75o

Firman-Nya, 'i;Ai'#- "Yang disaksikan oleh malaikat-

malailrat yang didetratlcan," maksudnya adalah kitab yang bertuliskan
jaminan dari Allah untuk orang yang be,lbakti dari para hamba-Nya,

yaitu selamat dari neraka dan memperoleh surg4 disaksikan oleh

malaikat-malaikat png didekatkan kepada setiap langit dari ketujuh

tangit.

Pendapat para ahli tafsir mengenai ini senada dengan pendapat

kami. Mereka yang berpendafat dernikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

368M. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayabku me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ayahktr menceritakan

kepadaku dari ayahnp, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,
't;jiil'fi "Yang disaksitcan oleh malaikat-malailcat yang

didelcattran," iaberkate "setiap penghuni l*St."t'
36805. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadalu tentang ayat, 'fffLil'# "Yang
disaksilan oleh malailcat-malaikat yang didekatkan," ia
berkata,'Maksudnya adalah dari para malaikat Allah."752

36806. Diceritakan ke,padaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid me,nceritakan

kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Np, $iiilJfi "Yang disaksikan oleh

malaikat-malailcat yang didelatkan," ia berkata,'Disaksikan

Al Mawardi dalarnAn-Nulut wa Al 'Uytn (51228).

Ibnu Athiyah dalamAl Muharar Al Wajiz (5/453).
As-Suynthi d^lam Ad-Dun Al Mantsar (8/448), rnenyandarkannya kepada
Abdurrazzaq, Abd bin Humai4 dan Ibnu Al Mundzir dari Qatadah. Kami tidak
mcnerrukannya pada riwayat AMurrazzaq.

7$
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kepada penghunioleh. malaikat-malaikat yang didekatkan
setiap langit."7s3

36807. Yturus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu rnfahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid, berkata
tentang firman-Ny4 'f;ijil# "yang disaksikan oleh
rnalaikat-malaikat yang didekatkan. " ia berkata, .Malaik 

6.;t7 
54

Firman-Nya, o4 r{:irirlly " Souogguhnya orang-orang yang
berbaloi itu benar-benar berada dalam kenikrnatan yang besar
(surga)," maksudnya adalah, sesungguhnya orang-orang yang berbakti
dengan bertakwa kepada Allah dan melaksanakan kewajiban-
kewajiban dari-Nya, benar-benar berada dalam kenilonatan yang
abadi, tidak akan sirna pada Hari Kiamat, yaitu kenikmatan mereka di
surga' 

ooo

u.t t)

ubP.
@3r+gf ,-*W 6f, a;'A1 ij+@ rlt,f)
*Mqel<a (fuduk) di atas dipan ilipan smnbil menwndmrg,
I(anu ilapat mmgetalrui dmi w$ah mqelal<esenangan.

hfl"p mqel<a yang pernrhkerlill'rrr,ntan. Merel<a dibiri
mirwm dfrril<hfinq rntrni yang dilak (tenrpaurya).I-alurya

adf,lqhkesturi; dmt unhrk ymrg demikian ituhendatotya
orang bqlorrrrb a.lomha .,,

(Qs. Al Muthafftffin [83J: 23.26)

As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Man*ur glaaS\.
Ibnu Athiyah menyebutkannya serupa dalamAt Muhanar Al lfajiz $la$).

753

754



SrrchAlMuthaffilfin

Takwil liman Allah: Ai zrrn +-ft 4{,;@!iH-9:S{r,F
{:r:;A$ ;j,W AS q"i)1 ii+@ r}!t-f),1,i'fi-@ (Mereha

[dudukJ di atas dipan4ipan sambil memandang. Kamu dapat

nengetahui dari wajah mereka kesenangan htidup mereka yang
penuh heniknatan Mereko dibefi minum do.ri hhamer marni yang

dilah [tempdnyal. Loknya odolah kestari; dan untukyailg demikian

iu hendahnya orang berbmfulonba)

Firman-Nya l;ib-e{$ri? "Mqeha (tudttk) di atas dipan-

dipan sambil memanfurg," malgudnya adalah di atas dipan-dipan di

dalam istana, yang terbuat dari mutira dan peirmata Mereka melihat

kepada kemuliaan, ke,lrikmatan, dao pakaian )eg dimugeralrkan

Allah kepada mereka di surga

36808. Muhammad bin Amu me,lrceritakan ke@aktt, iaberkata: Abu
Ashim menceritakm kepada kami, ia berkata: Isa me,lrceritakan

kepada k*mi, AI Harits menceritakan ke,padakq ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada lemi, ia bertata: Warqa

-me,nceritakan k€pada karni, s€muanya (Isa dm Warqa) dari

Ibnu Abi Najrtu dri Mujahi4 tentang firmm-Np, *,(j{ti|
"Merefu @fuk) di aas diprdipn," ia bertata, 'Dri
mutira dm pe, ata.-75s

36809.... ia bertsata: Abu IQraib meirceritakm k€pada karri, ia
bskata: Waki me,nceritakm kepada kmi dari SUS/ao, _dari
Hushain, dari Mujahi{ dari Ibnu Abbas, te,ntang qrat, {6!i ia
berkata,'Maksudnya adalah singgasana-singgasana di dalam

istana-7$

Firman-Nya, *irra+i$ AJf "Kamu dapat mengetahui

dai wajah mereka kcsenangan hidup mereka yang penuh

kenibnatan," maksudn5ra adalab karru dapat mengetahui pada orang-

Mujahid dalam taEirrya (hat 712).
Ibmr Athiyah detar,rr. Al Muhorar Al Waj b (5/453).
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TafstrAfi:nlrrfui

orang yang beftakti kepada Allah, png telatr Allah jelaskan sifat
mereka.

Firman-Nya, $ii;X, "Kesenangan hidup yang penuh
kenilonatan," maksudnya adalah keindahan, kecemerlangan, dan
kege,merlapannlla.

Ada perbedaat qira'at di kalangan qwra' (para ahli qira'at)
mengenai firman-Nya, .3y'

Pada umurnnya" quta'Amshar (selain Abu Ja'far Al Qari)
menrbacanya #43f, denganfathah padahuruf ta', padalafaz/r-

,3;, a*am be,ntuk khlthab (orang kedua), an ji1,$ dengan
nos hab pada latazh ",ii.

Abu Ja'far membacanya Orid, delrgan dhammahpada huruf ra'
dalam beirtuk rcdalsi ),ang tidak disebutkan fa'il-ny4 an g!-i:: r)
d, ?;n deng;an rafa' padalafazh ?;21.t s'

Menunrt kami, qira'at fralrg benar mcngeoai ini adalatraira'ot
png dianut oleh para qurra'Hagai penjuru negeri, yaitu dengan

fathahpada lafaztr 3f U nashab pdrt lafazh',fi.

Firman-Nya, ,;* rg*3 Uiti3- "Mereka diM minum dari
Htamer murni yang dilak (tempanya)," maksudnya adalalL orang-
orang yang berbakti kepada Allah diberi minuqr dari khanrer murni.

Pendapat para ahli tafsir mengenai ini senada dengan pemdapat

kami. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

36810. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

7s7 Abu Ja'far dan Ya'qub membacanya Ol, dengan dhammahpada hrmrf ra'dan
fathah pada hlruf ra' dalam kalimat .3y' dengan rren-dhammai-kan hunrf ta'
padakalimatip.
ularna lainnya membacanya denganfathah pada htmrf al kasrah pada hunrf
ra', dan nashab pada hunrf ra'. Lihat Al Budur Az-hhirah (hal. 339).
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,mgnceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firrnan-Ny4 fj Uiii$ "Maeka diberi minurn dari khamer

.murni," ia beikata, "(Makstrdnya adalah) minal khamri'dai
lihametr'."758 

:

368ll.Muhammad bin Sa'ad me,lrceritakan kepadakq ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia bertata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayablu menceritakan

kepadaku dari ayahny:a, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, ;22iit$

,;X,t'; "Mereka diberi minum dari khamer murni yang

ditak (tempatnya)," ia be*at4 *Maksud ar-rafriiq adalah

khametr."759

36812. Muhammad bin Amr me,lrceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim me,nceritakm kepada kmi, ia berkata: Isa me,lrceritalon

"k€pada kemi, Al Ilaiitb meirceritakan ke,padakrg ia berkata: Al
Hasm me,lrceritakm kepada kani, ia berkata: Warqa

. ,.de,rceritakm kopada'karni, semuaxr)ra (Isa dm Warqa) dari

: " .r. ,Ibmr Abi NajrlU dri Mujahi{ te,ntang frmm-Nya Uirfr
,;Xryj *Uoet- &M mimnt dari hhano murni yang

dilak '(tenpanya),- ia b€*at4 "(Maksl&5la adalatr)
(hamer."70

36813.Ib,mr Hrrmaid menceritakm k€pada kami, ia bertata: Mahran

menceritakan kepada kmri dai Su$ra& dari Manshrn, dari

Muj ahi{ ia b€rkata, "Ar-mhiiq adatah al khamr (lfi a'er).-76r

36814.Ibnu Abdil A'la menceritakm kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur me,lroeritakan kepada kami dari Ma'mar, dad Qatadah,

Ibmr Katsir dalamtaeirryl (l4rt88).
Ibid.
I\,tujahid dalam taftirnya (hal 712) dan Ibnu Abi Hatim dalam afsimya
(l0B4l0).
Mujahid dalam lr &imya (hal 712).

75E
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tentang ayat, "Lafazhgjmaksudnya adalah khamer." 762

36815. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, # U'yfr
lH *Merekn diberi minum dari kham", *u*i yang dilak
(tempatnya)," ia. berkatq "(Maksudnya adalatr) al khamr
(klamer)."76x

36816. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu rsfahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentang firman-Nya, ,;-iJ q:; ,t'ttfr "Mereka diberi
minum dari khamer murni yang dilak (tempatnya)," bahwa ar-
rahiiq al maWrtuum adalahkhamer.

Hassan berkata,

J:-i:..rr Flu..ih:-,s;i #'r4fL ,rr;t 3r, i o#-
"Orang-orang yang terkena lepra diberi minum embun yang

dimurnilcan dengan khamer yang dituang."1il

36817. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayah
menceritakan kepada kami dari Abu Raja, dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, t;Jl fj uitii3- "Mereka diberi
minum dari khamer murni yang dilak (tempatnya)," ia berkata,
"Maksudnya adalah kl.ramer."T6s

36818. Abu Kuraib menceritakan' kepada kami, ia bbrkata: Waki
menceritakan kepada karri dari Al A'masy, dari Abdullah bin
Murah, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, "Ar-rahiiq

762

763

7A

Abdunazzaq dalam tafsinrya Q I 406).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (141288).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (141288) dari Ibnu Zaid dan yang lain. Serta Al
Qurthubi dalam tafsirnya (19/143) secara lengkap dari Muqatil.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya Qal288).
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adalah al khamr (khamer)."76

Firman-l.iya A:rf:i+@r;X "Yang dilok (tempatnya).

Labtya adalah kcsturi." Para ahli tafsir bqbeda peodryat mengenai

maknanya.

Sebagian me,ngatakan bahwa -it an1. adalah yang dicampur,

dan campurannya adatah kesturi. Mereka ),ang ber@apat de,rnikian

menyebutkan riwayat-riwayat berilort ini:

36819.Ibnu Humaid menceritakan kepada kemi, ia bcrkata Mahran

menceritakan kepada kami dari Suq/e, dri Asy'ats bin Abi
Asy-Sya'ts4 dari Yazid bin Mu'awiyah dm Alqamah, dari

AMullatr bin Mas'ud, tentang firma-Np, &l:t+ ia
berkata, "Itu bukannya lilaatam (cry atau stryel), akan tetapi

campuran."767

36820.Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada krni, ia bertata: Yahya

bin Sa'id dan AMrrrahman me,nceritakm kspada kami,

.keduanya be,rtata Su{fe mencoritakm k@a karni dari

Asy'ats bin Satim, dri Yazid bin Mu'awiph, dri Alqamalu

dari AMullah bin Mas'u{ t€nteg frmcNp, i\'rii; i"
berkata, 'Ihr bukaolah kluatan (cry) )ang dicapkan

dengannya. Bukankah kali4x p€rnah dari karun

wanita kalim, 'Minyak wang anu dm au adalah campurm

kestttri'.'76

3682l.Muhammad bin Al Muharibi me,nceritakm kepadaku, ia
berkata: Aylnrb me,nceritakm kepada kmi dfri Asy'ats bin
Abi Asy-Sya'ts4 dari orang yaog disebutkannla dari

Alqamatr, tentang fnnan-Np, tvib-, ia berkata,

Ibid.
Ibnu Athiyah rncnyebutkamya s€,rupa itr dalaml, Muhuru Al Wajb $la$)
dari Alqamah dan IbnuMas'ud"
Ath-Thabrani dalaml, Kabtr (9n19), Al llaitsami blnMajma'Az-bvaid
(7 I 132), dan Asy-syarkani dalzn Fart Al Qadb (5 I M)

76
767
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"Dicampur dengan kesfiri."76e

36822.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abdullah bin
Murrah, dari Masruq, dari Abdullah, tentang firman-Nya,

,# ia berkata, "Artinya adalah dicampur," Tentang lafazh
tr'r,:4 ia berkata, "(Maksudnya adalah) rasa dan aromanya

(seperti kesturi). "770

36823.... ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari ayatrnya,

dari Asy'ats bin Abi Asy-Sya'tsa', dari Yazidbin Mu'awiyah,
dari Alqamah, tentang firman-Ny4 tZri$ ia berkata,

"(Maksudnya adalah) rasa dan aromanya kesturi."77l

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, alfiir
minuman mereka ditutup dengan kesturi dan dijadikan di dalamnya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat
berikut ini:

36824. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
mertceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Nya, iuriri$@'tiX,f; ia berkata
"(Maksudnya adalatl) khamer, ditutup dengan kesturi."772

36825.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia, berkata: Ayatrku menceritakan
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4

&:^:E ia berkata, 'Minyak wangr mereka adalah khamer,
dan yang terakhir kali dijadikan padanya hingga menutupnya

Ibnu Al Mubarak menyebutkair dengan lafazhnya dalam Az-Zuhd (ll52l) dar.
Arnr bin Maimun, dan Ibnu KaBir dalam tafsinrya (141289\ dari Ibnu Mas'ud.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (10/3410).
Al Mawardi dalamAn-Nulmt wa Al 'Uyun (51230).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (10/3410).

769
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adalah kesturi."773

36826.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu t€,ntang firman-Np, ti:iiy' ia

berkata, 'Yang terakhir adalah kesturi. Mereka adalah orang-

orang png rmhrk mereka dicampurkan dengan kafirr dln

dialfiiri de,ngan kesturi."z4

36827.Ibnu Abdil A'tra menceritakan kepada lomi, ia bertata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

te,lrtang firman-Nya, &l:E'ia berkata, 'Yang terafnimf
adalah keshri."zs

36828.Diceritakan kepadaku dari Al Husai& ia berkata: Aktr

mende,ngar Abu Mu'adz berkata: IJbaid meoceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku me,nde,ngar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya, &l:+ ia berkata, 'Minyak wangi dari

Allah untuk mereka adalah lfirner, lalu mereka mendapati
"yang darinya adalah aromakesturi."T6

36829.Ibnu Abdil A'la menc€ritakm kepada kami, ia berkata: Hatim

bin Wirdao me,lrceritakm kepada kami, ia bertata: Abu

Hamzah me,nceritakan kepada kami dari Ibrahim dan Al
Hasan, tentang aya! &l:E keduanya b€rkata, 'Y'ng
terattirqa adalah kesturi."z

36830. Ibnu Humaid me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Wadhih menceritakan kepada kami, ia bertata: Abu Hamzah

menceritakm kepada kami dari JSlr, dari AMurrahan bin

Ibnu Hajar dalam Taghliq At-Ta'liq (31502), Ibnu Ihtsir dalam ta&iqra
(141288), dan Al Mawardi dalmAn-I'lifut wa Al'Uyur (5430).
Abdnrrmq dalam tafsirrya (31 M).
Ibid.
Ibnu Ibtsir dalam taBirn1ra (14/2t8).
Ibnu A&iyah dslumAl Murtutar Al Yqib (51453);.
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Sabith, dari Abu Darda, te,ntang ayat, t+,i$ ia berkat4
'Maksudnya adalatr minuman putih seperti perak, minuman
mereka ditutup dengan itu. Seandainya seseorang dari
penghuni dunia memasu*&an jarinya ke dalamnya lalu
mengeluarkarutya, maka tidak ada apa pun yang mengandung
udara kecuali didapati aromanya."778

Ada yang. mengatakan bahwa maksud firman-Nya, tF
adalatr bertanah, tU r,!^Li ; yalad tanahnya adalah kesturi.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

36831. Mutrarnmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kdrni, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan me,nceritakan kepada karri, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuan),a (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, @ rj::
\l:E ia berkata, "Tanafurya adalah 1ot*i.,,ire

36832.Yunus me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada karni, ia berkata: .Ibnu Zaid berkata:
Firman-Nya, r;:J maksudnya adalatr l:hamer. l*lfacr- fit+
Jt+ matcsuanya yartu, penutupnya di sisi Alhh adalah kesturi,
sedangkan penutupnya sekarang di dunia adalah tanah.TEo

Menurut kami, pendapat rngpaling tepat mengenai ini adalah
pendapat yang menyatakan bahwa maknanya yaitu, penutupnya
addah kesturi, rt<rri aromanya wang. Aromanya itu di alfiir
minuman merek4 dan itu diakhiri dengan aroma kesturi.

Ibnu Al Mubarak dalam Az-Zuhd (1t78'),Ibnu Hajar daran Fath Al Bari
(61322), dan Al Qurthubi dalam tafsinrya (tg/26q,
Mujahid dalam tafsirnya (hat. 713).
Li}rrt Ad-Dun Al Mantsur karyaAs-Suyuthi (Bl 45 l).
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Kami katakan bahwa ini pendapat png paling tepaL karena

tidak ada pengertian lain untuk kata khatm dalam perkataan orang

Arab selain cap atau steurpel dan pe,lruhpan (akhiran), s€perti

ungkapan mereka, Htatama fulaan Al Qar'an "fiilan me,lnmtaskan

bacaan Al Qur'an", ydtu bila ia sarrrfai pada akhir Al Qur'an. Iika
tidak dapat diarahkan kepada peirgertian cry atau stempel rmtuk

minuman para pe,nghuni surga, maka itu kar€na dipahami bahwa

minuman mereka mengalir sebagai aliran aif di sungai-srmgai, dan

tidak berada dalam wadatr-wdalu lalu diberi tmah (dilak) dan dicry,

sehingga diketahui bahwa pemaknaan png be,nar mengenai ini adalah

makna lainnya, yaitu akhirannya, yakni: dan minuman terakhir, yang

merupakan minuman pe,lrutupnya. Adryrm al khatm deirgan makna

p€ilrcampuraq kami tidak p€mlah mendengcnya dari pertataan orang

Ada perbedaan qira'at di kalang@ qtrra' pada a1'at ini.

Pada rmumnya, qwra'bctbagai peojuru regcri membacanya

&f,*kecuali Al Kisa'i, iamembacanya lgifry-ii.b.nt

7tt Al Kisa'i fficanya UL,r'.7b,dGogrDM orydnffi"hrd&h4'd8 a'.
Ahli qim'at laimya pcdaceJn A+t* dcogg kosmh pads hrruf ti4'

adalab alhir (minrmn)ry'a adakh kestri. Seah-atm' spabila s€scorang

dari mc;rc&a minlm dari gclas, rqt' ia @dapati a&tir ninmmya adalah

kesffit Khitosru fulli syai'in utiuJra drhir seglla s€suatl fkni yang Eraffrir
kali mrcka dapati adalah arom kcstni. Kata ini adalah noshdu'-
frlutmPrul - t ohhtn uthul - ltlufrttor - tm fuoun.
Alase Al Kisa'Iifitl al l:haaton adalah irllr, dan itrlah yang reoganm
gelas. Hal ini ditunj'Lt"" oleh redaksi scbchmya, iijS' q?j orl;i4 *Mqelu

tcotang detailnl'a" 'Dialihiri dcngan pcnutp dari kesturi-"
S\latu kaum bahwa f,:haatanuhu artinlra aokhinthu, scbagaimam

orury ),ang manbacanya 't:$i 1tq "Dot panutup nabi-nabl" (Qs. Al
&a"b [33]: a0) dengan fatluh, yang malrnanya aakhinthum "alihir atatt

pe,nrtppranabi".
Alqamh bertata,'"elil"
Ia juga bcrkata, 'Bukan&ah Anda tahu kadang Per€ryuao mndatangi



TafsbAth:Ihatui

Menurut kami, pendapat yang benar dalam hal ini adalah
qira'at-nya quna' Arnshar (berbagai penjtrru negeri), yutu iii;,
karena keseragaman hujjah para qurra' terhadapnya. walaupun a/
lrhitaam dan al Htaatam lafaztmya berbeda, tapi maknanya
berdekatan, hanya saja al Htaatam adalah ism, sedangkan al khitaam
adalatr mashdar. contohnya adalah ucapan Al Farazdaq berikut ini:

f 
q]r U:t;af'r"l L; # rct i;,are
"Mereka tidur di sebelahht dengan rebahan,

dan aht tidur dengan menanggalkan tali-tali peirutup.,i&2

Ini senrpa dengan ucapan mereka, huwa lcariim ath,-thaabi'
dan kariim ath-thibaa' "dia berperrangai baik'.

Firman-Nya';4:.)Afi ;jft#"Vrajr,,Danuntukyangdemikian
itu hendabtya orang berlomba-lomDa," maksudnya adalalr, untuk
kenihnatan yang disebutkan Allah SWI, yaitu batrwa pada Hari
Kiamat Allah memberikan itu kepada ormg-orang ),ang berbakti
kepada-Nya, maha hendaklatr orang berlomba-lomba.

At-tanaafus adalah seseorang yang mengupayakan sesuatu
yang ada pada orang lain dan berharap itu mer{adi miliknya. Ini
diambil dari kata an-nafiis "berharga'', yaitu yang dimintai dan
dicenderungi oleh jiwa manusia, serta diupayakan. Seolatr-olatr
maknanya adalatr, maka hendaklah manusia bersungguh-sungguh
dalam hal ini, dan berlomba-lombalatr dalam mendapatkannya. Jiwa
mereka hendaknya juga berantusias terhadapnya

aar

pedagang'minyak wangi lalu ,membeli minrk wangi darinya, Ialu berkata,
'ftdikan capnya kesturi rmtuklcu'."
Al Fana berkata, "Al lchaatam dan al khitaam berdekatan, hanya
saja al khaatam adalahrsz, sedangkan al khitaam adalah'mashdar.,,
Lilrat Hujjah Al Qira'at (h^1.754,755).
Lihat Ad-Diw an (lnl. 252) dan Ma' ani Al eur' an karya Al F a",a (3 /249).
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@ti3u.ti)1i:
'oK4rv(o,l?13g i;A

"Don l,hmw lnuurriitu adalah dqri tasrlri'lm,

(yaiat) mda oir yang mfunnn dtripadauya otaf,rg'orclng

y drJg didellr/d<fr rl la:p ddo trJllrr}- Sesnngguhny 4 or cmg' or (mg

y cng bqdoso, adalah mqelco yorJg dalut@a (di &nrd,r)

nawtaw altrrn ofi mg ofi mg y rrJg W,mfft.'
(Qs. Al Muthaffrftin [83]: 27'291

Takwil firman Alhh: 6ffii$,5'5-q@# utrl;,
|?-5-Vt;i-ii'u139 l;A Oiiit@- (Dan aa,npuna, hhamer

murni itu onabh dart tasnin, lyaitul mda ab yo,tg minum

lbrtpolanya orang4tang yot g didekctkon hepada Allah'

Sesungguhnya orarrgorort yar,,g bcrdeso, adstort nacka yang

dahulunya [di drnial menatoeoken orailprougyfrg bainan)

Maksudnya adalab dm caryuran ttmer murni ini dari

tasoim.

At-tosniim adalah b€Nfirk at-tafiil dari ungf,apan

sannarnafithwn al 'ain - tasniiman, yakni, aku meng3lirkan mata air

kepada mereka dri atas mereka Jadi" ma}nanya di sini adalab dan

campurann)ra dari air )raog turun kepada mereka dari atas mereka

sehingga tercurah kepada mereka

Mujahid dan Al Kalbi juga m€Nrgatakan de,okian mengelrai hal

ini.

36833. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakrf ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, iaberkata: Isa me,nceritakan

kepada l(auri, Al Harits menceritakan kepatlaku, ia berkata: Al

@
@

5F.,friU€r\-$- 4t.
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Tafsir Ak:Ihabcri

Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, 245 ia
berkata, "Tasniin adalah lebih tinggi."783

36834.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Kalbi,
tentang firman-Nya, f4$ ia berkata, ,,Tasniim dituangkan
kepada mereka dari atas merek4 dan itu adalah minuman
golongan yang mendekatkan diri kepada Tuhan.,'78a

semua atrli tafsir mengatakan batrwa itu adalah mata air yang
dicampurkan pada khamer murni untuk golongan kanan. Adapun
golongan yang didekatkan kepada Allah, meminum yang murni.

36835. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata; Waki
menceritakan kepada kami dari AI A'masy, dari Abdullah bin
Murrah, dari Masruq, dari Abdullah, tentang firman-Nya, .i4
$ iu berkata" "(Maksudnya adalah) mata air di surga yang
diminum oleh golongan yang didekatkan kepada Allatr, dan
dicampur untuk golongan katran."?Es

36836.Ibnu. Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari AI A'masy, dari Abdullah bin
Murrah, dari Masruq, dari Abdullatr, tentang firrnan-Nya,

#CAi.j "Dan c'ampuran khamer murni itu adalah dari
tasnim," ia berkata, "Itu diminum oleh golongan yang
didekatkan kepada Allah s@ara murni, dan untuk golongan
kanan dicampur."786

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 713).
Abdunazzaq dalam tafsirnya (3 I 406).
Ibnu Abi syaibah dalam mushannahya (1lM) dan Ibnu Abi Hatim dalam
tafsinrya (10/3410).
Ibnu Athiyah dalamAl Muhatar Al Wajiz (5/453) dan Al Mawardi dalamAn-

783

7U

785
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36837.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

me,nceritakan kepada kami dari Su$an, dari Manshur, dari

Malik bin Al Harits, dari Masruq, tentang firman-Nya, A:iD
#UuDan campuran lchamer murni iu adalah dari tasnim,"

ia berkatg "(Maksudnya adalah),mata air di surgq golongan

ymg didekatkan kepada Allah meminumnya mumi, sedangkan

untuk golongan kem fisarTrur."7t7

36838.... ia berkata: Mahran meoceritakm kepada kami dari Suffan,

dari Al A'masy, dari AMullah bin Murrah, dri Masruq,

tentmg firman-Np, 6;jfiq,i;'-f+ *(Yaitu) mata air
yong minum daipadanya orang-orotg yang didekatkan

ke4da Atl:alr," ia bedcata, "Golongan ymg didekatkan kepada

Allah m€minumnya mumi, sdangkm rmhk golongm kanan

diCar,,pUr.,fl8

36839. Thalhatr bin Yahya Al Yabu'i me,nceritakan kepadakq ia

berkda Fudhail bin Iyae menceritaka kepada kami dari

Manshur, dni Malik bin Al Hrits, tentang fuman-Np, f{r",
rSU"Dan campuron ktnrw rm.rri ita dalah dui tasnim,"

ia berkata, "(Maksufu5ta adalah) mata air di surga Golongan

png didelratkm kepada Allah mirum darin]/4 se,me,lrtara

tmttrk senua p€n$mi $rgp dicam1nr."ile

36840. Ibnu Humaid me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hamzah

menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, dari Sa'id

bin Jubair, dari Ibrlru Abbas, tentang firman-Nya, aSUfAfi
"Dan aamptran Htamer munti iu adalah dari tasnim," ia

I,tuhatws Al 'UW 6n3D.
Ibm Alhilah dalamAl Muharrtr Al Waib (51453).

Ibnu Attdyah dalamAl Muharrar Al Waib (51412).

Ibmr Abi Sfibah dalap rrn'shennafrr)a Ql$) daa lb,nu Al Mubarak dtlamAz'
ZUM(tt78).
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berkatq "Tasnim adalah mata air. Golongan yang didekatkan
kepada Allah. dapat meminumnya secara murni, sedangkan

untuk selain mereka dicampur."Tm

3684l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Malik Al Harits,

tentang firman-Nya, yira:i.1|* "Dan campuran khamer

murni itu adalah dari tasnirn " ia berkata, "At-tasniim adalah

mata air di surga. Golongan yang didekatkan kepada Allatl
meminumnya murni (tanpa dicampur), sedangkan untuk semua

penghuni surga dicampur."Tel

36842.Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Yahya bin
Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Haurzatr

menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, dari Sa'id
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, #t:fa:'i,
"Dan campuran Htamer murni itu adolah dari tasnim," ia
berkata" "(Maksudnya adalah) mata air. Golongan yang

didekatkan kepada Allah merninumqra s@ara murni,
sedangkan selain mereka meminumnya dengan dica[rpur."7e

36843. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

me'nceritakan kepadaku, ia berkata: Afhku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya"

6;:il q. !rs-f+@ # u l4i; " Dan campuran trhamer

murni itu adalah dari tasiiim, (yaitu) mata air yang minum

daripadanya orang-orang yang didekatlran kepada Allah." la
berkata, "(Maksudnya adalatr) mata air dari afu surga. Ini yang

dicampur dengan *fiarne'r."793

? IbnuTaimiyah dalamAl Fataia (llt24,178).7et Ibnu Al Jatzi dalamZad At Masir (9/60).* AI Maqdisi dalamAl Ahadits Al Mukhtarah (10t300).
7e3 Kami tidak menemukannya dengan lafazh ini dalam referensi.refeiensi yang
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3684.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayalt

menceritakan kepada kami dari Abu Raja" dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, #Ui.,'il; "Dan campuran khamer

murni itu adalah dari tasnim," ia berkat4 "(Maksudnya
adalah) yang disembunyikan Allah trntuk para penghuni

suf,ga."?g

36845.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan kepada,kami, ia berkata: lnran
bin Ullainatr menceritakan kepada kami dari Isma'il dari Abu
Shalih, tentang firman-Nya, r$UfAirt "Dan campuran

Humer murni itu adalah dari tasnim," ia berkata, "Ifu adalah

minuman paling mulia di surga. Begr golongan yerrrg

didekatkan kepada Allah adalah murni (tanpa dicampur),

sedangkan untuk para ahli surga dicampur."Ts

36846. Bisyr menceritalon ke,padaku, ia bertata: Yazid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari

Qatadab" tentang firman-Nya, #lUfa.\|rt "Don camryran

,..Hramer murni itu adalah dari tasnim," ia berkata, "Maksudnya

adalah minuman muliq mata air di surga yang diminum mumi
oleh golongan yang didekatkan kepada Altat\ sedangkan untuk
para penghuni strrgq dicampur."Ts

36847. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata

tentang firman-Np, 6j{ifitU,f. ;.fA@# u uDari

tasnim, (yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang
yang didelcatkan kepada Allah," ia berkata, '"Telah sampai

kepada kami, bahwa itu adalah mata air di surga yang keluar
dari batrwa Arsy. Itu merupakan campuran kharner ini, yakni

ada Pada kami.
7e1 Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al'Uyun (51231).
7es Abdurrazzaq dalam tafsimya (3t406) senrpa itu.
7e6 Al Bagbawi dalarn Ma'alim At-Taruil (5t539).
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carnpuran ar-rahiiq (khamer mund)."7e7

36848. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhalthak berkata,

"Firman-Nya, dFU adalah minuman yang disebtt tasnim,

yaitu minuman yang paling mulia."7e8

Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat mengenai alasan

nashab-nya (;i
Sebagian atrli nahwu Bashrah berkat4 "Anda bisa menjadikan

nashab-nya itu karena tJ? oit-i-. Anda juga bisa menjadikannya

sebagai pujian sehingga terputus dari awal redaksi, sealcan-akan Anda

berkata V Cl.-"t
Sebagian ahli natrwu Bashrah berkata, "Nashab-nya q"

karsra dua alasan. Pertama: Diniatkan min tasniimi 'ainin, yang bila
di-tanwin-kan maka menjadi nashab, sebagaimana redaksi firman-
Ny* i.1,:i.6rfi.,tfrt31'Atau memberi makan pada hari Flgofg\-
(kepada) anik yattm'. (Qs. Al Balad [e0]: la) i @C6{&ti}4;li
'Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) bakampul, orang-orang
hidup'. (Qs. Al Mursalaat l77l:25-26). Keduc Diniatkan min maa'in
sunnima 'ainan, sep€rti ungkapan Andg" mti'a 'ainan ytsyrabu
bihaa;'

Lebih jauh ia berkata, "Jita at-tasnidrn bukan isrz unhrk aI
maa', maka al 'ain nakirah'dan at tasniim ma'rifoh, sedangkan jika
sebagai isrz untuk al maa', maka al 'ain ma'rifah, sehingga tarnpil

Kami tidak menernuliann)ra dcngao lafirzh atau sanad irri &lam refcrcnsi
referensi yang ada pada }omi.
Kami tidak menemukannya dengan lafazh ini dalam referensi-referensi yang
ada pada kami. Riwayat ini disebutkan 66i trft-phahhak oleh Al Mawardi
dalam An-Nukat wa Al 'Uyrn (51231) dan Ibnu Al Jarzi dalauort kd Al Masir
(9/60), keduanya dengan lafazh: At-tasniim adalah air...dikatakan: at-tasniim
adalah minuman yang paling tinggi di surga."
Az-7ayaj dalamMa'ani Al Qur'an (5/301).
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dalarr posisi nashab."s$

Ahli nahwu Bashratr berkata, "Lafa^ r#Uadalah ma'rifah.
Allatr lalu berfinnan, (i;, maka muncul dalam posisi nashab, jadi

nashab-nya ihi sebagai sifatnya-"

Ada yang berkata" *Nashab-nya itu berrrakra min maa'in
yatas annamu' ainan.'Nl

Menunrt kami, pendapat yang benar mengenai ini adalah, ar-

tasniim adalah ism ma'rifah, sedangkan al 'ain adalah nakirah, maka

kata ini pada posisi nashab bila sebagai sifafrrya. Ini berdasarkan

riwayat dari para ahli tafsir png telah kami kemukakan, bahwa at-
tasniim adalah al 'ain '1nata ait'', maka diketatrui batrwa al 'ain dibaca

manshub dan ia sebagai nakirah (indefinitit), sem€,ntara at-tasniim

adalah ma' rifah (infiniti$.

Firman-Nya, LKqWr i.lri'u tjs t;A 6ji Ll
"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang

dahulunya (di dunia) menertavakan orang-orang yang beriman,"
maksu&ya adalah, sesungguhnya orang-orang y"ng melakukan

perbuatan-perbuatan dosq lalu kufur hrdp Allatr sewaktu di dmia"
telah menertawakan orang-orang yang meiryatakan keesaan Allah dan

me,mbenarkanny4 sebagai olokan dari mereka terhadap orang-orang

tersebut.

Pe,ndapat para ahii tafsir me,nge,lrai ini senada dengan pendapat

kami. Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

36849. Bisyr menceritakan kepadakq ia berkata:'Yazid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari

Qatadah, tentang ayat,'6f-)tr2v1:'u-ii'ullg l;A o-5i31,
"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka

800 Al Farra dalamMa'ani At Qur'an (31249) dengan sedikit perbedaan lafazh.80r Az-7ayaj dalan, Ma'ani Al Qur'an(5/301) senrpa itra.
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yang dahulunya (di dunia) menefiawakan orangerang yang

beiman," ia berkata, 'Maksudnya adalah sewaktu di dunia,

mereka berkat4 'D€tni Allab mereka be,lrar-benar berdusta,

dan mereka tidak punya pedoman apa pun'. Ini sebagar benhrk

olokan terhadap mereka.'s2

{i{to

6v '61;!"i'#6yr;yiW

i*;*'# ;Ljw@ft 
'$iJ 

-,*3f,its r $
"Dart apobilo ofimg-ofimg yorrrgbqitnornbrl,/,alu di

hadopanmrr.el<a,nrr:elcosalinsmr"alge/rip-ngey'iiplrrrr
matumyo.Danapabilaorang-otorJg}rr:ilo*ifl,.tia;trtah
lcep afu krltnrff.y o, nq ela ksrt ah ilmgan gerrtiro- D an

@ffito nrrr:ell,rr melilwt orang.crr(mg m*min, mqel<t
nvngota*m5'sesunguturyanrrl,zl<aihtbeno-bnwotorrg-

otang yclns sesot', padahal or(mg-orcrng ymtgbrl":ilosr iat,
fidak dikirhn sebogai Peniasobagi orung-orarrg mulcmin."

(Qs. Al Muthafffffin [83]: 30,33)

Trktilil rirman Anah: l*1 $fxiff @'arfr6-',* t;6,ig #wiui@, 16 g3< Z46GW {y'@,'ir*',{lii <n i"
apabila orangerang yailg beriman beilalu di hanopan mereko,

merelra saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan opabib orang-
otarrg berdosa itu kembali kepada kaumnya, merekt hcmbali
dengan gembira Dan apabila merelca meliha orangqrang
mukmin, mereka mengatalcan, 'Sesungguhnya mereha itu benar-

toz As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mmtrur (81452'),mcnyanda*amya kepada Atrd
bin Humaid dari Qatadah.
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benar orang-orang yang sesatr' padahal orang-orang yang berdosa
itu tidak dikirim sebagai penjaga bagi orang-orang mukmin).

Maksudnya adalah, orang-orang yarrg berdosa itu, apabila
orang-orang beriman berlalu di hadapan mereka, maka mereka 'otar6-

" Mengedip-ngedipkan matanya," sebagair olokan dan cemoohan.

Firman-Nya,'qJ;31;.!"i#3{yffuliifi "Dan apabita
orang-orang berdosa itu lcembali kepada laumnya, merelm kembali
dengan gembira," maksudnya adalah, orang-orang yang berdosa itu
apabila mereka kerrbali kgpada kaurnny4 teman-teman
bercengkeramanya, maka mereka kembali dalam keadaan gembira dan
bangga.

Pendapat para atrli tafsir melrgemai ini senada dengan pendapat
yang kami katakan. Mereka yang berpendapat dernikian mcnyebutkan
riwayat-riwayat berikut ini :

36850. Ali me'nceritakan kepadalcu, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
riienceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, telrtang
fi rman-Nya"'g-ra* V&l " M er e ka kcmb al i deng an gemb ira," ia
berkat4'Dengan ba, gg".'oo'

36851.Yrurus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zard berkata
tantangfi rman-Nya,'q1$jY&t'+ldyf;Er(llj,,Dorapabita
orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka
kembali dmgan gembira," bahwa malcsudnya adalaa, kembali
dalam keadaan senang.

Ia juga berkata, "Ini di dunia, sedangkan di akhirat akan

diganjar dengan neraka."Eu

Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uyn (51232).
Kami tidak menemukamlya dengan lafazh atau saaad iti pada referensi-
referensi yang ada pada kami.
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Salatr seorang ahli bahasa Arab me,rnbedakan antara makra

faakihiin dengan fakihiin, ia berkat4 'Makra faafihiin adalah

naa' imiin' senang', sedemrgllan fakihiin adalah marihiin'!an gga'."

Ada yang me,lrgatakan bahwa maknenya sam4 sep€rti thaami'
dzn thami', baakhil dan baffiil.

Firman-Nya, Itl6 i{F"ttt61Jfiil,b "Dan apabila meretra

melihat orang-orang muloriin, mereka mengatakan,'Sesungguhnya
merelra itu benar-benar orang-orang yang sesat' .,' Maksudnya
adalah, apabila orang-orang berdosa itu melihat orang-oftmg beriman,
mereka berkata, "Sestmgguhn5ra mereka be,lrar-benar onmg-omng
y"ang sesat, menyimpang dari kebe,lraran danjalan lurus."

Firman-Nya, it:y+ &|LjVi "Padahal orang-orang yang
berdosa itu tidak dikirim sebagai penjaga bagi orang-or(mg nntbnin,"
maksudnya adalah, padahal orang-onmg kafir yaug berkata kepada
orang-omng beriman, !'Sesungguhnya mereka benar-be,nar orang-
orang yang sesat," tidak dikirim sebagai peqiaga atas amal perbuatan

mereka. Sebenarnya mereka dibebani unhrk berimm kepada Allah dan
melakukan ketaatan kepada-Np, dan mereka tidalc dijadikan sebagai
pengawas terhadap orang lain png menjaga dan me,lrgmati amal
perbuatan mereka.

ooo

;i ..F @'b'b- +!;{t &@'"KA )k)t ra(,'u-5i;56

G}6J6
"MaIa Padahari ini, or(mg-orfrig yarrgfulrnfir

menqtawal<frrJ orcmg.or(mglr;rifir, nrr:el<a (fuhtk) ili tas
ilipurJ.ilipan sannbil nenmdmry. Senrngguhny a orcmg.

ordng l<ntir telah diheri ga{liararJ tuhadap apo yorrtg dalwlu

1]g1:,kii
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. mtrekd@dl<arJ."

: (Qs. Al Muthafftftin [83]: 34.36)

rakwil fr1T"I {l?h'-, &@'"%-r%in rVn-li;;{6
ifiij'ft':rfut:,i fi,@t;b-ql';i1 (Maka pada hari ini, orans-
orang yang beriman menerfrtvokan orang-orang kaJir, mereka

[dudukJ di atas dipan4ipan sambil memandang. Sesungguhnya
otang-orang kaJir telah diheri ganjaran terhadap apa yang dahulu
mereka kerjakanl

Firman-Nya, ";$6 uMaka pada hari ini," maksudnya adalatr
Hari Kiamat.

Finnan-Nya, l;:l;i2$i "Orang-orang yang beriman," kepada
Allah sewaktu di dunia- |F:a "MenertawakanJ'2(&3i;r2 "Orang-
orang kartr!' 6iq$$& "Mereka (duduk) di rtras dipan-dipan
sambil memandang." Di atas singgasana-singgasana mereka yang ada

di dalau istanq memandang kepada mereka (orang-orang kafir) yang
sedang disiksa di dalam neraka, seme,lrtara mereka (orang-orang
beriman) berada di surga.

Pendapat kami dalam hat ini sesuai dengan penryataan para
ahli tafsir. Mereka yang berpendapat derrikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

36852.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan
kep{aku- dari ayatrny4 daqi- Ibnu Abbas-, tentang firman-Nya,
L*- *!.,$i e@ i,%- )wtrw6-5i;fi *Matra pada
hari ini,. orang-orang yang beriman menertawakan orang-
orang knfir, mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil
memandang." Ia berkata, "Maksudnya adalah singgasana-
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singgasana 1larig ditinggikan di dalarn istana-istana'ros

Ibnu Abbas mengatakan bahwa pagar yang ada di antara surga

dan neraka dibukakan pintu-pintunya untuk merek4 sehiugga omng-
orang beriman dapat melihat orang-ormg kafir. Orang-orang beriman
duduk di atas singgasana-singasan4 orang-orang kafir
yang sedang disiksa, lalu mereka menertawakannya. Itulah yang Allah
nyatakan tentang penglihatm mer€k4 te,ntang bagaimana Allah
me,ngadzab orang-orang kafir.

36853. Bisyr menceritakan kepada karri, ia be,ltata: Yazid
menceritakan kepada kmi, ia bertata: S?'id me,lrceritakan

t"p4" kami dari Qatadalq te,ntang 
"v"t ,FJiLii:VuJl;fi';tF;a "Maka pada lnri ini, orong-orang yong beriman

menertmvakan orang-orang kafir," ia bertata, 'Disebutkan
kepada kami bahwa I(a'ab bertata, 'Sesmgguhya di antara

surga dan neraka terdapd celah-celah (lubang). Bila seorang

mukmin ingin melihat musuhnya sewaktu di drmia, maka ia
dryat melihat dari sebagim celah ihr" Allah Ta'ala Mrmm,
*fi{;:.rtj6}:g$ 'Mata ia meninjaurryq lalu dia metihat
temannya itu di tengah-tangah neraka manyala+1nla: (Qs.

Ash-Shaffaat [37]: 55), yakni ke te,ngah neraka Disebutkan
kepada lemi, batrwa ia dryat melihat otak meneka

mendidih.'s6

36854.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan kepada kemi, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dri Qatadah,
bahwa Ka'ab berkata, "Sesrmgguhnya di antrapeirg[uni surga

. dan p€nghuni neraka terdapat celah (lubang). Tidaklah seorang
penghuni surga ingin melihat oraog lain dari kalangan

Hamad dalan Az-ktM (lr9) dad Mujahid- Discbuttan Gn)rerupai itu oleh
Ibnu Hajar daJian Fath Al Bari $l//4).
Al Qurlhubi dalan taftimya O9n6!).
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penghuni neraka, kecuali dapat melakukannya."soT

36855. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya, *!J*i g@3ru- )Ki tt$6-5i;fi
'ir;rq "Mokn pada hari ini, orang-orang yang beriman
menertawakan orang-orang kafir, mereka (duduk) di atas

dipan-dipan sambil memandang." Ibnu Abbas berkata, "Ada
pagar di antara para penghuni surga dan penghuni neraka, lalu
dibukakan pintu-pintunya untuk para atrli surg4 sehingga

sambil duduk di atas singgasana-singgasana, mereka dapat

melihat penghuni neraka yang sedang disiksa, lalu mereka

menertawakannya, dan ifu termasuk yang diizinkan Allatr
tentang penglihatan merek4 batrwa mereka dapat melihat
musuh-musuh mereka, bagaimana Allah menyiksa mereka."808

36856.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
me,nceritakan kepada kami dari Suffan, tentang firman-Ny4
'"F1:;rrJkJir$t;'u-5i;;:fr uMaka' pada hai nr, orans-
orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir," ia
berkata, "Orang-orang kafir didatangkan, hingga mereka dapat

melihat penghuni surga yang duduk di atas singgasana-

singgasana. Ketika mereka melihat penghuni surga,

ditutupkanlah pintu-pintu unhrk mereka, dan para penghuni

surga menertawakan mereka. Itulah firman-Nya, tfi,t;'u-$i ifi
6;.,f,r,1:!;,ii &@ i,#- )kJi o2' M atca p a ai nai in i, or an g-

_.. orang yang beriman menertanyalan orang-orang lrafr, mereka

(duduk) di atas dipan-dipan sambil memandangr.rroe

Firman-Nya,'b;t1filj((,'.rffi3., ji "sesungguhnya orang-

E07
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Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3 I 406).
Dua Jalal dalam tafsir mereka (Tafsir Al Jalalain,11798)
Al Qurthubi dalamtafsimya (1/208).
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orang lcafir telah diberi ganjaran terhafup aW yang dahulu mereka

kerjakan," maksudnya adalalL sesungguhnya omng-orang kafir telah
dibalas dan diganjar atas perbuatan me,reka terhadap orang-orang

beriman sewaktu di dunia, yaifu mengolok-olok dan m6nsrtawakan
merekq yaitu dibalas dengan ditertawakan oleh orang-orang beriman
di akhirat, yang berada di atas singgasana sambil melihat
mereka, sernentara mereka sedang disiksa di dalam neraka.

I.*f,a"h *i -qprt " 
b€otrrk 

"Ui 
a-i b wal jazaa'

"ganjarm dan balasan". Dikatakm tsauuaba fuloanwt fulaanan'alaa
shanii'ihi "fulan membalas fulan atas perbuatmnlxd'.

Pe,ndapat para ahli tafsir mengenai ini s€Nmda dengan pendapat
yang kami keuurkakan. Mereka yang berpendryat dernikian
menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini:

36857. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim me,nceritakan kepada kard, ia bertata: Isa me,nceritrLan

kepada karri, Al Harits meooeritakm kepadahr, ia bertata: Al
Hasan menceritakan hada kmri, ia bertata: Warqa
me,lrceritakan kepada kanri, semumya (Isa dan Wqqa) 4ari
Ibrnu Abi Najrlt, aari Uu;aUid, tentmg firmm-Nya, 'r%t*i;$
" sesantgguhnya orang-orory kaftr tetah difuri gani arut.'8fo

36858.Ibnu Humaid menceritah kepada kami, ia bertata: Mabran
menceritakan kepada kmi dari Sufi/m, tentmg ayat, :r.,rf
lrli{llgr|(kfr ;s"**rs*rry or@rs-orans tuftr tetah aioeri
ganjaran tohadap opa Wg datulu mereka kcrj&an," ia
b€rlratq'I(etika merclo mengolok-olok.''l I

Mujahid dalam ta&irnya (hal. 713) dm Al I\,lax,udi d"rarn An-Nuktt wa Al
'IJw$232).
Al Maunrdi rcq,ebu&an rrurlrnanla dg,,,tr/n An-^rt*ot tn Al 'Uym (5D32).
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SurahAI Insyi{aaq

SURAH AL INSYIQAAQ

@#r6.efi@iii;sai6y
;kei.J;@ffV.

" Ap abila larrs,lt t erb elah, dm p aath lnp ada Tulwrvry a, dmt
nnnh sene stiny a larryit iar p anth, ap abila br.nni ilir atal<an,
dmr mernurtahllsn apa yarJg adf, di ilalannya dm rnenjadi
kosong, dmr paathl<epadaTuhannya, dm ildah seme;tinya
bumi itu pahth, (pada waku itu marwsia al<m mengetalwi

akibat pubuatannya)."

(Qs. Al Insyiqaaq [84]: 1,5)

J:,ky:lSIy:".Tt*ili'1i@'#'Q)iiv@aiiiirliril
,1t;, g1e.J;@ 6t W.c .,JV@l1 (Apabila langit terbelah, don

semestinya langit itu patuh,patuh kepada Tuhannya, dan sudah

49u'U
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apobila bumi diralakan, don memantuhkal apa yarrg ada di
dalamnya dan menjdi kosong, dap potuh kcpoda Tuhannya, dan

sudah semestinya bami itu patuh, tlrada wafuu itu manusia alcan

m e ng etah ai akibd p erbu dan nya)

Mrkzudnya adalah, apabila langt terbelah dan terpotong-
potong sehingga menjadi pintu-pintu.

Firman-Nya, gt$:;fi "Dan wtuh k"podo Tulunnya, fun
sudah semestinya langil itu pafitlt," maksudnya adalalL dan langit
me,nde,ngar kepada Tuhannya unhrk belah dm retak, serta taat kepada-

Nya untuk melaksanakan perintah-Nya kepadanya Ormg Arab

berkata adzina laka fii haadza al amr - adzanan, ),ang artirya
istama'a laka "ia me,mahrhimu rmtuk perintah ini", 5akni
mendengrkanrnu. Contohnya adalah lfiabar yang diriwayatkan dari

Nabi SAW berikut ini:

, sliure-d.i:k :d.hr i;f u
"Tidak pnuh Allah runpqnamt sesuafii seperti Dia

memperhatikant seorang nabi kaikt manfuguskan suora (melagukan)

bauan Al Qu'an.'arz

Maksudnya adalah maa istama'allaah li syai'in ka istimaa'ihii
li nab$ryin yataghannaa bil qur'oan "Allah tidak pematr

merirpertatikan sesratu seperti perhatian-Nya terhadap seormg nabi

ketika melagukan Al Qur'an". Contoh lainnya adalah ucapan penyair

b€rikut ini'tr3

HR. Al Bulfiari pada kiab: Tauhid Q482) dao Mtslim pada kitab: Shalat
Musafr dan Qashamya (232).
Yaitu Qa'oab bin Urrrm Shahib, scbqgai@a discbutkan oleh Ibmr Manzhrn
daten Lison Al 'Arab (41434):
Ada juga yang ncngntakan bah*a ini tarya Ru'bab dicmmlm olch Ibnru

Ilibban du,bmRaudhah Al Uqala'va l,luhah Al R.dhala'(hal. 195) dan Al
Absyihi dalam Al Musmhraf fi kllk min Mustuhraf (l I 17 3).

tr2
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r;l'i+:4'-Ti ol:# rrLT! t;- rr*ttt?
"Mereka tuli bila alat disebut-sebut dengan kebailan,

natnun mereka mendengar bila alu disebut-sebut dengan

keburukan."Sla

Asal ungkapan mereka tentang kat adalah sami'a lahu dari

istimaa'. Dikatakan sami'tu laka, yang maluranya sami'tu qaulala wa

atha'tufiimaa qulta wa amarta "aku mendengar perkataanmu dan aku

patuhi perkataan serta perintah-Mu't.

Pendapat kami tentang makna firman-Nya,V)iiV"Dan patuh

kepada Tuhannya," senada dengan pendapat para atrli tafsir. Riwayat-

riwapt yang sesuai dengan ini adalah:

36859. Muhammad bin Sa'ad menceritahan kepadaku, ia berkata:

Afhku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

me,nceritakan kepadalcu, ia berkata: Ayahku menceritakan

kgpadaku dari ayahnya, dari lbnu Abbas, te,lrtang fimran-Ny4
,3:t$ifi "Dan patuh kepada Tuhaninya, dan sudah

semestinya langit itu patuh," ia berkata" "(Maksudnya adalah)

sami'at lirabbihaa 'dia patuh k prda Tuhannya'.'als

36860. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far,

dari Sa'id, tentang firman-Ny4 #t|)iiV "Dan patuh

kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langtt itu patuh," ia
berkata, "(Maksudnya adalatr) sami'at'patuh' atat athaa'at

'taat'.'fl6

tr4 Abu Ubaidah dzlam Majaz Al Qur'an (21290), Ibnu Athiyah dalalm Al
Muhanar Al Wajiz (51456),Ibnu Manzhur dalam Lisan Al 'Arab (41434), dan
Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uyun (5/234).8ri Disebutkan dengan lafazhnya oleh Ibnu Qalyim dalam Zad Al Ma'ad (11488).

816 HR. Al Bultnri pada kitab: Tafsir At Qur'an, bab: Tafsir Surah;iiir$ir;!
411884) secara mauqufpada Mujahid dengan lafazlmya.
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36861. Muhammad bin Amr m€Nrceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kmi, Al Harits me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Al
Hasan me,ncaitakan kepada kmi, ia berkata: Warqa

meirceritalcan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahi4 tentmg firman-Nyq WFfi
#s *Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya

larrgit itu patuh," ia bertata, "(Maksudnya adalah) sami'at

'patuh'.'st7

36862. Al Harits me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Al Hasan

meirceritakan kepada knrni, ia berkata: Warqa me,lrceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi NajrlU dri Mujahid riwayat yang

sana

36863.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia bertata: Ibnu

Tsaur me,lrceritakan kepada kami dari Ma'mar, dtri Qatadah,

te,ntang firman-Np, gt$ifi "Dan patuh *kepada
Tuhawrya, dan sudah sefrpstinya langit itu patuh," ia berkata,

"(Maksufuya adalah) sani'at wa atlua'at 'dia panh dan

taat'.'alt

368@.Biqrr menceritakm kepada kemi, ia berkata: Yazrd

me,nceritakan kepada krmi, ia berkata: Sa'id me'nceritakan

kepada kami dari Qatadalt tentang aya\ it:WF;V "Dan
patuh kcpada Tuhmnya, dan sudah semestinya langit itu
pafirt:'ia bertatq 'Maksudnya adalah sami'at wa athaa'at

'dia patuh dan taat'.'rl9

36865. Diceritakan kepadaku dari Al Husai& ia bertata: Aku
me,nde,ngar Abu Mu'adz berkata: LJbaid me,lrceritakan kepada

Mujahid dalam tafsirntra (hal. 714).
Aberrazzaq dalam taftir4ra (3lNT) dao Al Q,urth$i dalam taGimya

0en6r.
Ibid.
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kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata
tentang firman-Nya, *r()ir{, ,,Dan patuh kepada
Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh,,, ia berkata,
"(Maksudnya adalah) sarni'at wa athaa'at ,dia patuh dan
taat'."820

Firman-Nya , :g) maksudnya adalah, Allah menetapkan
padanya kepatuhan untuk terbelatr, dan benar-benar mematuhi-Nya
dalam hal itu.

Pendapat kami mengenai ili senada dengan pendapat para ahli
tafsir. Mereka png berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

36866.Muhammad bin sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan
kepadaku dari ayatrny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,
;gt ia berkat4 'Maksudnya adalah, semestinya ia patuh
kepada Tuhannlna.'82l

36867.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Asy'ats bin Ishaq, dari Ja'far,
dari Sa'id bin Jubair, tentang ayat, i3::, ia berkatq
'Maksudnya adalah, semestinya ia (dernikian).',822

Firman-Nya, e:jij,lii($ qApabila bumi diratalcan,,,
maksudnya adalah, dan apabila bumi dihamparkan, sehingga
bertambatrlah luasnya. sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

36868. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-ztJhi,

u0
82t

822

Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al ,Uyun (51234).
Ibnu Abi Hatim dalarn tafsimya (10/3411) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muhanar Al lllajiz (51456).
Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al lfajiz g/a59.
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dari Ali bin Husain, bahwaNabi SAW bersabda,

/61'u iqtkt ,L'e'r'!i hr 3; iqt iy- orr $y

,#.'*,jb y ei-'J J:tl o rt qri'er;'i
'ai G:*l s;U'*.rG-,i;t ,tgi iLi !,t .flSt
'!):rt-?'*; s-,ii6'crf'i ;db ,ir{i ,at ^i;'rl

,rr^ti,ti, i::JG,e:r\i )*l G !:*
"Pada Hari Kiamat nanti Allah menbentangkan ktmi,
sehingga tidak ada untuk seorang manusia pw kcctali tempat

kedua kakinya. Alat menjdi manusia pertama yang dipanggil,

sementara Jibril di sebelah kanan Tuhan Yang Maha
Pemurah. Demi Allah, dia tidak pernah melihat-Nya sebelum

. itu. Aht lalu berkata, 'Wahai Tuhanht, sesungguhnya ia
memberitahuht bahwa Engkau mengutusnya kepadakii'. Allah
lalu berfirman, 'Dia benar'. Aht lalu minta syafaat, maka aht
berlrata, 'Wahai Tuhanht, para'hamba-Mu menyembah-Mu di
semua ujung bumi'. Itulah kcdudutran yang ter7ruji."823

36869. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada karri, Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritalcan' kepgda kami, ia berkata: Warqa
me,nceritakan kepada lcami, semuan)na (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, te,ntang firman-Nya o5i ia

t23 HR Ibnu Kasir delam taftimya (4/292) dcngan p€ftedaan lafazh,
Al Hakim d^lam Al Mustadrah (41614), ia b€rlota, 'Iladib shahihul inad
berdasarkan syarat Asy-S)taithani, nrtrl,un keduarya tidak mengeluarkanqra.
Yrmus bin Yazid dan Ma'mar bin Rasyid meriwayatkamya seciara mursal dari
Az-Ztfui;'
Ibnu Al Mubarak dalamAz-ZuM (1/111).
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berkat4 "(Maksudnya adalatr) pada Hari Kiamat."82a

Firman-Nya l6ACukt "Dan memuntahlcan apa yang ada
di dalamnya dan menjadi kosong," maksudnya adalah, dan bumi
menghempaskan orang-orang mati di dalam perutrya ke
permukaannya, dan ia berlepas dari mereka kepada Allah.

Pendapat kami mengenai ini senada dengan pendapat para ahli
tafsir. Mereka yang berpendapat demikian tnenyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

36870. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nyq Q.(6V.tal.ait ia berkata, 'Mengeluarkan orang-orang mati di
dalamnya."82s

3687l.iiryr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, WGiiV ia
berkata, "Mengeluarkan beban-beban berat yang ada di
dalamnyar"826

Firman-Nya, &Vli;f "Dan patuh kepada Tuhannya, dan
sudah semestinya bumi itu patuh," maksudnya adalah, bumi patuh
untuk menghempaskan orang-orang mati yang berada di dalam
peruhya ke permukaannya sebagai orang-orang yang hidup.
Tuhannya memerintahnya dan ia patuh.

Firman-Nya, iits maksudnya adalah, Allah menetapkannya

:? Mujahid dalamtafsiraya (hal. 714).
825 lbid-
826 Al Fana dalamMa'ani At Qur'an (31249).
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untuk mematuhi perintah-Np, dan b€nar-bemar mematrhi-Nya untuk

itu.

Para ahli batrasa Arab berbeda pendapat teirtang letak
penimpal redaksi firrran-Nya, Uhi;Sl(;l*Apabita tangit terbelah,"

dan firman-Nya, 3:ii 6i($uDan awbila ktmi diratakan."

Sebagian ahti natrwu Bashrah m€,ngatalon bahwa cjlii?sifst
"Apabila- langit terbelah," pada makna firman-Np, ,$ir;;{C$fu
,J!;Kq JL[?'n"i manusia, sesuguhnya kamu titan teruria
sungguh-sungguh merutju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-

Nyo," apabila langit terbelalu yaitu bentuk mendahulukan dan

me,ngakhirkan redalsi kalimatny'a.

Sebagan ahli nahwu Ifufah mengatakan bahwa sebagian

mufassir me,ngatakan bahwa p€oinpal redaksi firman-Nya, 'IAi$y
Lli:i*Apobila langit terbelah,'; dalahredaksi, ifi "Don cliapauh)'-

I*bih jauh ia berkat4 'Menunrt kami, ini menrpakan pend4at
yang dike,mukakan oleh mufa,sqir, ia menyenrpakamya de,ngan fimran
Allah Ta'ala, q-t1,Z,frCt&$'& 'sehinga apabila mereka

sampai kc surga itu sedang pintu-pintwrya telah tqktka'. (Qs. Az-
Zamar [39]: 73). Itu kareira kmi tidak pelaah me,ndi:ngar kalimat
penimpal rit >.ang diawali dengm huruf wau, dan tidak ada kalimat
sebelumnla, serta tidak juga pada ril ryabila sebagai

permulaann5ra.'r27

Ia juga berkata" t<alimat pqdmpal redaksi, J,Jisiipti$y
'Apabila tangit terbelah', dan e33ii6tt 'Dan apabila bumi
diratakan', sep€rti . )ang ditinggalka& karcna maknarr)a sudah

diketahui, dan maknanya sering ditemukan di dalam Al Qur'arU maka

sudah diketahui. Jika marl Anda bisa me,nyatakan bahwa penimpalnya

adalah !:atf(g 'Hai mdnusia', sqrerti ungkapan seseomng idzaa

kaana kadzaa wa kadzaa ' 'jika de,mikian dan d€mikin', fa yaa

at Al Mawardi dalam An-Nukat tul Al'IIW, 6n3r.
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ayuuhan naasu, tarauna maa 'alimtum min khairin au syarrin'mak4
wahai manusia, kalian akan melihat kebaikan atau keburukan yang

telah kalian ketatrui'. Anda menetapkan yaa ayruhal insaan sebagai
penimpalnya, dan itu disertai de,lrgan hq*ffu'. Penimpal redaksi li!
ij$ipli'Apabila langit terbelah',juga ditafsirkan dengan pahala

atau siksa yang didapati oleh manusia, maka seakan-akan maknanya
yaitu, engkau akan melihat patrala dan siksa apabila langit terbelah."

Menunrt kami, pendapat yang benar 
"mengenai ini adalalU

penimpalnya mahdzd @ibuang atau tidak ditampakkan). Penimpalnya
ditinggalkan karena maknanya telatr . diketahui oleh para miha
bicaranya. Maknanya adalah, apabila langit terbelatr maka manusia
akan melihat kebaikan atau keburukan yang telah diperbuatnya. Ini
td{ q,lf-laskan oleh rpdaksi firman-Ny4 at$&getp!16Ji
)rijl (K " H ai m anrx i a, s enmguhnya kamu i el ih-\"*eri o suigguh -
sunguh menuju Tuhanmu, moka pasti kanu akan menentui-Nya," dat
ayat-ayat sctelahnya.

{to{}

rt*J{,. t:r g r$; K tV lt bffit'*{ ffi.
@6F $ on.i@fi $4 +:"qi;a() .*,
'Hai narrusia" sesungguhny a l<mrru talah bekefi a w,,nguh.

*mguh nrrrruju Tuhmtnnt, mal<o pdsti kfrnuu al<frrl

mensrui,Nyo. AdaW orang yorng dibefilwrrkitabnya ilmi
sebelahl<manrvya, mal@ dio al<sn dipuil<sa dmgan

pernr.ril<saan yang nntdah, d*rr ilia alonl<embalilnpoda
lrrnnrvrya (yon,l1 sctttrct soltnlaber:irntfii dcngmt gentbira.,

(Qs. Al Insyiqaaq [84]: 6,9)



TafttuAfi.:I\a$r,ti

rakwir firman Attah: 0+rg f K e: it irG^yi;{ 4-G-

W.ryt $L{:$j@ G.6+ uV_ ifr@ r*;,-:6. 5.} ; (u a oi
manusio, sesungguhryru kanu tebh bekeria sangguh-sungguh
menuju Tahanmu, maha pasti kanu afr,an menemui-Nya Adapun

orong WW diberihon kitabnya dari sebelah ktnannya" maka dia

akan dipefiksa dcngan pemeriksaut yang mudah, dan dia ahan

hcnhli hrydo foumaya [yug sama-wma herimanJ dengan

gcmbira)

Maksu&ya adalalq hai manusiq se$mgguhqa kamu telatr

melakukm pekerjaan rmtrak mexrqiu Tuhanmtr, maka kelak kam-u akan

me,ne,mui-Nya, baik pekerjaanunu iu baik matrpun buruk. Oleh karena

itu, perbuatamu hendaknya pekerjaan )rang dryat menplamatkenmu
dari kernurkam-Nya dan me,nddmgkm keridham-Nya kepadamu,

dan bukan perbuatanmu yang @at mendatangkan ke,mukaan-Nya

kepadamu sehingga membinasakmmu

Pendapat yang kmi kemnkakan meirgenai ini se,nadadengan

pe,ndryat para ahli tafsir. Mereka yary ber-pe,ndapat derrikian
me,nyebutkan berikut ini: 'F

36872.Muhammad bin Sa'ad meirceritakan kepadakq ia berkata:

Alabku me,nceritakan kepadaku, ia bertata: Pamanku

menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadalcu dari apbnp, dari Ibnu Abbas, te,ntang firman-Nya,

,,r$Ki\r[&f6tc.Sq$- *Hai manusia,

seswrguhnya kanu telah bekerja sungguh-sungguh menuju

Tuhanmu, ntaka pasti kornu akan menenrui-Nya," ia berkata,

'Kamu melakrrkan p€funtm yang de,ngannya kamu alcan

berjumpa Allab baik perbuatan itu baik maupun buruk.'r2t

36873.Bisyr menceritakan , kepada kami, ia berkata: Yazid
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

&r lbruIktsir dalamafitirrr Q4f29B).
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k"prdl kgmi dari Qatadah, tentang firman-Nya, &ti${$G-
, )ijTKi43$L[(*uai manusia, sesungguhnya lcami telah

bekerja sungguh-sunggth menuju Tuhanmu, maka pasti kamu

akan rnenemui-Nya," ia berkata, "Sesurgguhnya perbuatanmu,

hai manusia, sangatlah lemah. ,Oleh karena itu, barangsiapa' 
bisa menjadikan perbuatannya dalam ketaatan kepada Allah,

. maka ia hendaknya melakukannya. Tidak ada kekuatan kecuali
dari Allah."82e

36874.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada karli dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang firman-Nya, (Ki$ $tbffit "sesungguhnya kamu

telah bekerja sungguh-sungguh menuju Tuhanrnu," ia berkata,

"(Maksudnya adalah) melakukan perbuatan untuk r1o.rr30

36875.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada l6ami,'ia berkata: Aku mendeirgar Ibnu
Zerrd berkata tentang firman-Nya , (Ki{) ltbffit

.lSesungguhnya kamu telah bekcrja sungguh-sungguh menuju

Tuhanmu," ia berkata, '(Maksuduya addah) melakukan
perbuatan untuk menuju Tuhanmu."

Ia juga berkatq "Lafazh (Kmaksudnya adalatr perbuatan."s3r

Firman-Ny4 .*ri:if-3fl $ft "Adapun orang yans
diberilcan kitabnya dari sebelah kanannya," maksudnya adalah, orang
yang diberikan kitab catatan amal perbuatannya dari sebelatr

kanannya, G6+ 476-3; "Maka dia akan diperitaa dengan
perneriksaan yang mudah," yaitu Allah melihat amal perbuatannya,

lalu mengampuni keburukan-kebunrkannya dan mengganjar kebaikan-

Ibnu Athiyah dalan Al Muharrar Al Wajiz (51457), Al Qurthubi dalam
tafsinrya (19/271), dan Ibnu Katsir dalam tafsinrya (141293).
Abdurrazzaq dalam tafsirnya (31407) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-
Tanzil (51543).
Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (51543).

8D
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kebaikannya

Pendapat para ahli tafsir mengenai ini senada dengan pendapat

yang kami kemukakan. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

36876.Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
me,nceritakan kepada kami dari Mtrhammad bin Ishaq, dari
Abdul Wahid bin Hamzalq dari Abbad bin Abdillah bin Az-
Zlbur, dari Aisyah, ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW
mengucapkan:

*Ya Allah, periksalah aht dengan pemerilcsaan yang mudah."

Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Lpz itu pemeriksaan
yang mudatr?" Beliau menjawab,

#:; i+u.:.Jl ',-ij.j'i f\,ab'):tt'f,j g& G)b?-'ol

*(Yaitu) Allah melihat keburukan-keburukannya lalu
mengampuninya. Sesungguhnya barangsiapa dihisab pada
hari itu, rnaka binasalah dia.'$32

36877.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayatr
me,nceritakan kepada'kami dari Muhammad bin Ishaq, dari
Abdul Wahid bin Hamzatr bin Abdillatr bin Az-Zubar, darj.

Abbad bin Abdillah bin Az-Zubur, dari Aisyatr, ia berkata:
*Aku mendengar Nabi SAW pada sebagian shalatnya
mengucapkan,

.f1t)4,$C';.ri
832 HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya (16t372).

.(4t:4,#e ";+ti

.:$1
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'Ya Allah, peiksalah aht dengan pemeriksaan yang mudah' .

Begitu selesai, aku berkat4 'Wahai Rasulullah, oPo itu
pemeriksaan yang mudah?' Beliau menjawab,

f- ; i'*ir,E;';'i\ \^u d'tGs#U.,;*

'(Yaitu) Atlah melihat kitabnya dan mengamryninya.

Sesungguhnya barangsiapa dihisab pada hari itu, wahai

Aisyah, maka binasalah dia'.u833,

36878. Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muslim me,nceritakan kepada kami dari Al Huraisy

bin Al Khuraits, saudaranya Az-Ztbair, dari Ibnu Abi
Mulaikalt dari Aisfh, ia berkata, 'tsarangsiapa rumit
perreriksaannya 

-atau: 
barangsiapa dihisab-- maka dia

disiksa. Sesrmgguhnya pe,meriksaan )rang mudah adalah,

..ditampakkan kepada Atlab dan Dia melihat mereka."834

3687g.Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Wahhab me,nceritakao kepada kami, ia berkata: Ayyub

menceritakan kepada kami, Ya'qub me,lrceritakan ke,padaku, ia

berkata: Ibnu Ulayah menceritakan,kepada kami, ia berkata:

Ayyub me'ngabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Mulaikah,

Aisyah, barrwa Rasuruuah ,"*::::L 
,.. , . , c z

.r.7re y\Pt ?j Vf U
"Barangsiapa dihisab pada Hari Kiamat, mala dia diadzab."

IIR. Ahmad dalam 6rs113dnya (6/48), Ibnu Khuzaimah dalam shahihq'a
(2130), Al Haldm d^lam Al Musudrak (41278), ia berkata, 'Tladits im shahih
berdasarkan syarat Mtrslim, nrlnun keduanya (Al Bulfiari 6arl Muslim) tidak
mengeluarkannya dengau redaksi ini. Telah disepakati oleh Adz-Dzahabi."
Ibnu Katsir dalam ta8imya (141294).
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Aku lalu berkata, 'tsukankah Allah berfirman, 64 66-3;
G'tloko dia aknn diperiksa dengan pemerilcsaan yang

mudah'?"

Beliau lalu mer{awab,

e;'F',#, ,?'it * cit,iat-J g)i A
|q'rL tqt in qt$:t

ultu bukanlah hisab, tapi pemeiksaan. Akan tetapi,

barangsiapa dihisab pada Hari Kiamat, maka dia diadza6.t;835

36880.Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh bin
Ubadatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amir Al
Yrhazzaz menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Mulaikah,
dari Aisyah, iaberkata: Rasulullah SAW bersabda,

.($|tt l,uir ?; ;t ;Ll S'ty
"S*urtgg;uhnya tidak ada seorang'punyang dihisab pada Hart

' Kiamat keanli dio disiba."

Aisyah lalu berkat4 "Bukanlcah Allah berfirman, 4rg-3;
G$;'Malra dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang
mudah'?"

Beliau lalu menjawab,

.a:jL i44t,.t4i i'it,?it U;
a

"fht adalah perueriksaan. Sesungguhnya barangsiapa

mendebat penghisaban, maka dia disika.'836

3688l.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

Al Bukhari dalam shahihnya (103) (2876) dan An-Nasa'i dalain As-Sunan Al
Kubra (l 1659).
HR. Ibnu Katsir dalam tafsinrya (141239,2947) derganlafaz.lqra.

E35
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me,ngabarkan kepada kard, ia berkata: Ibnu' Zaid berkata
tentang firman-Nya, G.$;,56-3; ,,Maka dia akan
diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah," bahwa
pemeriksaan yang mudah adalah png diampuni dosadosanya
dan diterima kebaikan-kebaikanny4 serta dimudahkan
pemeriksaannya, 1akni yang dimaafkan."

Ia lalu membacakan ayat, Vlijl':ilrS$o "Dan tafut kepadg
hisab y!!g buntk|'(Qs. Ar-na'd [13]: Zt) ';&|ffi'U-$AiJ
*fr ;;t A dq fi$;i; r]4v'5;1 " uiir- - 

itutah orans-
orang yang Kami terima dai.mereka amal yang baik yang
telah mereka kerjalcan dan Kami ampuni kesalahan-kcsalahan
merelra, bersama penghuni-penghuni surga." (Qs. .tl Abqaaf
[46]: 16)E3

36882.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahrarr
menceritakan kepada kami dfii Utsman bin Al Aswad, ia
berkata: Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepadaku dari
Aisyah, ia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, ,3j3
G$+ #$-'Maka dia akan diperitrsa dengan pemeriksaan
yang mudah'. " Beliau lalu bersabda,

.:altllru*lr ;4i n ,*ry 6?;SrU;
"Itu adalah pemeriksaan, wahai Aisyah. Barangsiapa dihisab,
maka binasalah dia.'f.3g

36883.Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Utsman
bin Amr dan Abdu Daud menceritakan kepada kami, keduanya
berkata: Abu Amir NKhazzaz me,lrceritakan kepada kami dari
Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyalq ia berkata: Rasulullatr SAW

Kami tidak menennrkann)ra dengan lafazh atau is;nad int dalam referensi-
referensi yang ada pada kami.
HR. Muslim pada kitab: Sruga dan Sifat Kenihatannya (61287\, serta Abu
Ya'la di dalam nlrsnadnya Q I 432, M. 4453).

t37
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bersabda,

arL;;u
. "Barangsiapa dihisab maka dia diadzab."

Aisyatr lalu berkata, "Bukanhah Allah berfirman, *fi-S;
U-(:+'Mala dia akan dip*iksa dengan pemeriksaan yang

mudah'?"

Beliau lalu menjawab,

.+'iL;L?.Jt ,Ei at rretpV,-jlstU;

"Itu adalah pemeriksaan, wahai Aisyah. Barangsiapa dihisab,

maka dia disilcsa.'83e

Jika ada yang berkata, 'Bagaimana itu, bukankah telah

dikatakan, ;6Sg 'Maka dia akan dip*iksa'? sedangkan

perneriksaan itrrr hanya dari dua hal, dan Allattlatt yang mengrgus arnal

peftuatan m€rekq karena tidak ada seorang pun ymg meurpunyai

kekrusaan di hadapan-Nya sehingga bisa menawar-Nya?" Maka

dikatakan, "Sesungguhnya itu meiupakan pe,ngakuan Allah kepada

harnba-Nya tentang dosa-dosanyq dan pengakuan hamba-Nya tentang

dosa-dosanya serta tantang amal perbuatan yang dirincikan oleh

kitabnya. Itu adalatr pemeriksaan )ang kami kemukakan. Oleh kare,na

itu, dikatak u #(1'diperiksa'."
36884. Amr bin Ali menceritakan'kepada karni, ia berkata: Ibnu Abi

Adi menceritakan kepada kami dari Abu Yunus Al Qus)rairi,
dari Ibnu Abi Mulaikatr, dari Al Qasim bin Muhamnad, dari

Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda"

.:$^lr fu;rr ii ;a; ri';.
83e HR. Abu Daud &laml s-Sunan (3093).
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"Tidak ada seorang pun yang dihisab pada Hari Kiamat
keqmli binasa."

Aisyah lalu bertata, "\ilahai Rasulullab Oukaokah Allah telah

berfinnan) G6;,56,3fi@.";,fS.S;r;,et
'Adapun orang Wg frberifun kitabnya dori sebelah

kanannya, maka dia akan diperika dengan penerikaan yang
mudah'?"

Beliau lalu bersabde

.:$l'yt -:,Uit 
? ; ;t;- Ll';,??t U.i

"fta adalah pemeriksaan. Tidak ada seorang Wnyang dihisab
pada Hari Kiamat kecuoli binosa.'ffi

Firman-Nya, 6;.$dt{,fij matzudnya adalalL dia akan

kembali setelah pe,meriksaan yang mudah itq kepada keluarganya di
surga dalam keadaan gembira

Bendapat yang kmi ke,mukakan mengeirai ini s€nada dengan

peirdapat para ahli tafsir. Riwayat ymg sesuai dengan pendryat ini
adalah:

36885. Bisyr menceritakan kepada kami, ia bertata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia bertata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari Qatadab tentmg firmm-NyN, ,i,itt*j
6ilJ "Dan dia aknn kembali kepada kmtmrrya (yang sama-

sama beriman) dengan genbira]'ia bertata, 'I(epada keluarga

yang telah disediakan Allah bagi mereka di surga'sr

ar}o

HR Al Butfiari pada kitab: Ta8ir Al Qu'an (4655, 4/1885) dan Muslimpada
kitab: Suqga dan Sifat Kc,nikmatanryra (287q.
Al lvlawardi darari An-Nuktt wa Al 'UW (5D36).

8,40
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@w,*p@$3ltirrJ;1@.rr+i;r',;{K;}'i11t
@:;iJp,fr@siixlei,#t

@t*+'b#;i'liS.
" AdaW ordng y dng dibedl<nrJ kitabrry a dmi belal<mtg,

mf,l<f, dia alranbefiEriak, 'Celalcalah aloi. Dan dia alcmt
masttkl<e ilalmn a1i yatg nutyala-rryala Qrmal<a).
Sesnngguhnya dia dahulu (di &mia) beryenbira di

lalangan l<.amnny a (y atg s oltn d- sctfi vt lr"afn) . S exirrrggutrfly a
dia yakinbahwa dia selcali.kali fidak al<nrll<etrtafi \npada
Tulwmy a) . (Bulcmt defflikiarr), ! mg benar, sesungguhny a

Tuhanrry a selalu melilwhy a."
(Qs. Al Itrryrqaaq [84]: 10,15)

rakwir nrman lll4i @# r;i 3#@.r$(, 6:aj iiT
U4!'b#;'t't$.@s4j jtil"qgw+1o{t6ygg"g3
(Adapun otang yorrg dibertkan hltabnya darl belakang, maka dia
akan berteriah, "Celalcalah ah*'Dan dia akan masuh ke dalom api
yang menyala-nyala [nerahaJ. Sesungguhnya dia dahulu [di duniaJ
bergembira di halangan haumnya [yang sama-samo kalirJ.
Sesunggahnya dia yakin ba.hwa dia sekali-kali tidak akan kembali

[kepoda TuhannyaJ. [Bukan demikianJ, yang benar, sesungguhnya
Tu h annya 

.s 
elalu m elih atnya)

Maksudnya adalah, hai manusia yang pada hari diberi kitabnya
dari belakangrya, yaitu yang menernpatkan tangan kanannya di atas

pundalarya, sementara tangan kiriqra di belakang punggungnya, lalu
menerima kitabnya dengan tangan kanannya dari balik punggungnya.

Oleh karena itu, kadang Allalt SWT menyebutkan bahwa
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mereka itu diberi kitabnya dengan tangan kiri mereka, dan kadang

:Allah menyebutkan bahwa mereka diberikan kitabnya dari belakang
mereka.

Pendapat para atrli me,lrgenai ini senada dengan pendapat png
kami ke,mukakan. Mereka yang berpe,ndapat demikian menyebutkan
riwayatberikut ini :

36886. Mtrharnmad bin Amr meirceritakan ke,padakq ia berkata: Abu
Ashim me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada ftemi, Al Harits.me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada. kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari
Ibpu Abi Najih, dari Mujahi{ t€ntang firman-Nya, A)'i$
.;iyi$6 "Adapun orang yang diberikan btnbnya dari
belakang," ia berkata "(Maksudnya adalatl) menjadikan
tangannya ke belakang prmggungnya-"e2

Firman-Nya, 6*lii3;3 "Maka dia akan berteriak,
'Celafulah alat' . " Maksudnya adalalt maka dia akan meneriakkan
rrngkapan kebinasaan, yaitu, *Celakalah aku. Binasalah aku." Ini
berasal dali rrngkapalo- da'aa fitlaan lahafahu, yaitu ryabila ia berkata
walhafaah "celaka".

Pendapat para atrli tafsir menge,nai ini senada dengan pendapat

kard. Di mtrka kami telah mengemukakan makna ats-tsubuur beserta

bukti-bukti penguatnya serta riwayat-riwayatnyae3

36887. Diceritakan kepada kami dari Al Husain, ia berkata: Aku
me,ndengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid menceritakan kepada
kami, ia berkata: Aku mende,ngar Adh-Dhahhak berkata
tentang firman-Nya, 6*lii "Dia berteriak, 'Celakalah

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 714) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(sts43).
Lihat p€naftiran surah Al hrqaan ayat 13.

u2

u,
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aht' . " Ia berkata" "(Maksudnya adalah) menyatakan tentang

kebinasaan."w

Firman-Nya, Wff.t "Dan dia aknn masuk kc dalam api
yang menyala-nyala (neraka)." Ada pelbedaan qira'at di kalangan

qari' mengenai ayat ini.

Pada umumnya, qurra' Malkatr, Madinah, dan Sprn
membacanya 4lb,dengan dhammahpada hunrf ya' dan tasydid pada

hnnrf lam. Maknanya yaitu, Allah mernbakar mereka dengan

pembakaran derni pembakaran dan penghangusan demi
penghangusan, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, 4W
6;bf'#'d'X i:'g "setiap luli fulit mereka hangus, Kami ganti
htlit merelw dengan htlit yang lain." (Qs. An-Nisaa' [4]: 56) Guna

membenarkan qira'at ini, mereka berdalih dengan firman-Nya, '$ii
ljl.l"Kemudian masulckanlah dia ke dalam api neralw yang menyala-

nyala;'(Qs.Al Eaaqqah [69]: 3l)

Sebagian qurra'Madinah dan umumnya qurra'Kufrh serta

Bashralr menrbacanya g), dengnfathah padahurufya' dzm, tahhfif
pada huruf lam.sas Maknanya yartu, mereka me,masukinya lalu

u4 Al Bagbawi dalam Ma'alim At-Tanzil (51543) bry sanad.
8'5 Abu Am, Ashim, dan Ha@ah mcmbacanya W#s, dengao fathah pada,

huruf ya' dan suhtn pada huruf s[aa4 yahi yashlaa huwa 'hrcnuju ncraka",
berasal dari shalaa - yashlaa - fa Huwa shaalin. Alasan rncrclo adalalf
kesamaan qira'at semua gan'pada frman-Nya" $fr 

"gt 
lg"Memas*i api

yang besar (neralu);' (Qs. Al A'laa [87]: 12) d&#)g'Masuk neraka yang
menyala." (Qs. Ash-Sbaffaat [37]: 163) Jadi, mcngembalikan persoalan yang
mereka perselisihkan k€pada bal yang tclah mereka sepatati merupakan
tinda&an yang lebih utarn.
M"ha yashlaa adala[ ia merasakan paoasn]'a. Berasal darj shalaitu an-naar,
ya}:ni qaasiitu harrahaa'aku rncrasakan panasnya".

Alii qira'at lainnya merrbacanya ,;i:-4, dcngan tasydid, dari mgkapan
shallaitulhu) - ushaltiilhi)- iashliyah. Maknanya )aitu, malaikat ncniryakan
panasnya neraka kepada mereka. Alasan rnereka adalah finnan y'.Jlab,:jr'#. i
*Kemudian masuk*,anlah dia lce dalam api neralu yang menyala-nyala." (Qs.
Al Haaqqah [69]: 3l) Serta firman-Np, i|'+Iii "Dan dibakar di dalam
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terbakar di dalamnya. Guna mernbenarkan qira'at ini, mereka berdalih

dengan finnan-Nya, ttitiliJ- *Mereka masuk ke dalamrrya." (Qs.

Ibraahiim fal 29) aan S)giiiSy "Keanali orang-olang yang

alun masuk neraka yang menyala." (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 163)

Menurut saya, pendapat yant benar menge,lrai ini adalah,

keduanya merupakan qira'at yang sama-sama populer dan maknanya

pun shahih, sehingga dengan qira'at m?na saja seorang qari'
me,mbacanyao telah dianggap benar.

Firman-Nya, W.r|llli(rty *soungguhnya dia dahulu (di

dunia) bergembira di lalangan lcauitnya (yang sama-sama fufir),"
maknanya adalah, sesungguhnya sewaktu di dunia dia bergerrbira di

kalangan golongannya, kare,na dia senantiasa menyelisihi perintah

Allah dan bermalcsiat kepada-Nya

Pendapat para atrli tafsir menge,nai ini senada dengan pendapat

yang kami kemukakan. Mereka yang berpendapat de'rnikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

3688d. Bisyr menceritalcan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, t€,ntang firman-Nya, +ylOit#t
VF *Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di' 
lralangan kaumnya," ia berkata, 'Maksudnya adalah sewaktu

di dunia."e6

Firman-Nyr4 3ij i:'itfiy"sesungguhnya dia yakin bahwa dia

neraka." (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 9a).
Kharijah rneriwayatkan dari Nafi: ,i$t dengan dhammah pada hruufya'dan
suhn padz ftitttf shad, berasal dai: ashlaalhul - wa wuwa yushliifil.l, seperti:
'azhzhamtu al amr dar a'zhantu al amr, shalaitulhul an-naar dan
ashlaitulhul, artinya sama, karena bilz ushliya berarti shaliya, dan bila shulliya
rnaka diasialiya danshullia.LihatHujjah Al Qira'at (hal. 755, 756).% Al Mawardi dalam An-Nulat wa Al 'ttyun (51236) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (5 I StA) tarya sanad.



TafsirAlJn,:fiwbori

seleli-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya)," maksudnya
adalah, sesungguhnya orang yang diberikan kitabnya dari belakang
pada Hari Kiamat, sewaktu di dunia, 1lakin tidak akan dikernbalikan
kepada Kami dan tidak akan dibangkitkan kembali sesudah matinya,

sehingga dia tidak peduli melakukan berbagai perbuatan dosa, karena
dia tidak mengharapkan pahala dan tidak takut siksa." Dikatakan
haara fulaan 'an haadzaa al amr "apabila fulan kembali dari perkara

ini". Contohnya adalah l<habar yang diriwayatkan dari Rasulullah
SAW, bahwa di dalam doanyabeliau mengucapkan:

. )f;it'-*. r?t'u',!; \ ;f ;1'4i:i
*Ya Allah, sungguh aht berlindung kcpada-Mu dari kembali

(lepada lcela{uran) setelah mantap (beriman)."

Pendapat para ahli tafsir mengenai ini senada dengan pendapat
yang kami kemukakan. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

36889. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
melrceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Nya" S#j6'*frt"sesungguhnya dia yaHn bahwa dia
sekali-lwli tidak akan kembali (kcpada Tuhannya)," ia berkat4

. "(Maksudnya adalah) dibangkitk^1$41

36890. Muhammad bin Amr me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan ke,pada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, j61$iit-
it@3# "sesungguhnya dia yakin bahwa dia setrali-lcati

u7 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (lO/3411).



SwahAJhrsytupaa

tidak akan kembali (kepada Tuhannya). @ukan demikian),

yang benar," ia berkat4 "(Maksudnya adalah), dia tidak akan

dike,rnbalikan kepada Kami.'s8

36891. Bisyr me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia :berkata: Sa'id me,lrceritakan

kepada k*ri d; Qatadah" tentang firman-Nya, :Ei6'*fry
"sesungguhnya dia yakin bahwa dia seluli'kali tidak alan

trembali (kepada Tuhannya)," ia berkata, "(Maksu&rya

adalah), tidak ada te,mpat kerrbali dan tidak akan

6ifusmfalikan.,,r9

36892.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepaia kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang frman-Np, 3\i;\"Bahwa dia selcali'kali tidak akan

trembali (kepado Tuhannya),?' ia berkata, "(Maksudnya adalatl)

an lan yanqalib'bahwa dia tidak akan kembali', yakni dia

tidak akan dibangkitkan kembali.'rso

36893.'bnu Humaid meirceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

me,nceritakan kepada l<ami dari SuSEo, tentang frman-Nya, i,l

3f-i "Bahwa dia sekali-kali tidak alan trembati (kePada

Tuhannya)," ia berkata, "(Maksudnyra adalah) yarli'
'kenrbali'.'fsl

368g4.Yunus menceritakan kepadaku, ia bertata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zalld berkata

tentang firman-Np, 3#il:'i, uDia yakin bahwa dia setrali'

t@ti tidak akan kembali (kcpada Tuhannya)," bahwa

(makzudnya adalah) an lan yanqalib'bahwa dia tidak akan

Mujahid dalamafsiqra (hel. 714).
Ibnu IGtsir menyebutkan s€ruPa ini dalamta&irnya (lal295).
Abdtrrazzaq dalam tafsirnya (3/408).
Ibnu Katsir dalam tafsimya (141295) dari Ibnu Abbas, Qatadalr, dan yang lain.
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Tafsir Art:Ihabtri

kedbali'.'r52

Firman-Nya, S. "1Brl-n demikian), yang benar," maksudnya
adalah, bukan demikian,'sungguh dia akan kembali kepada Tuhannya
dalam keadaan hidup sebagaimana sebelum dia mati.

Firman-Nya, U- +,3*i, iy " s"tungguhnya Tuhannya selalu
melihatnya," maksudnya adalah, bahwa orang yang yakin tidak akan

kembali kepada Allatr, akan sellau dilihat Allah sewaktu berserta
segala kemaksiatan yang dilakukannya di dunia, dan apa yang akan
diperolehnya kelak di aktrirat, dan dia Maha Mengetahui itu semua."

ooo

5r ttyfft3@ g; 6i Er,@ #\#-t6
,;$$€i+Ki'oj;i{'{6

< rri#ti'i;6',ifi -d&{'; #*ffi#'f "

it:fr'*'oi,rU
@offi

"Malrr- sesunggulmy a Alcu bururnpah dmgdn cahay a
msah ili waku smia, ilm ilengan rnalarn dmt apa yang
diselubmginy a, dan dengmr bulan apabila i adi btmwrna,
sesnnggrrlvryakanru rnelalui tingl@t demi tingl@t (dalant
lrchifupan). Mengapa rnerel<a ddak tnctu bqiman? Dan

apobila N Qff'an dibacal<mt!<epado tnerela, rnerel<a ddak
berxtjnil."

(Qs. Al Insyiqaaq [84]: L6.21)

8s2 Abu Ja'far di dalarn I'rab At Qur'an (51187).



SnrahAlllrrfiqca{

iu3i3-<Ua*a sesungguhnya Aht bercumpah dengan cahaya merah
di wabu scnja dor dengar molan dat apa yang diselubunginyo,
dan dengan bulan apobilo jdi purnamo" sesangguhnya konu
mdalul frngka dcmi tlngfot tdalorn bhidupanJ. Mengapa meruka
tidoh mau bqiman? Dan qdilo Al Qur'an dibocahan kopada
mereko, merufu frdak benajud)

Ini edalah sumpah Tuhan kita d€ng@.Ny-syafaq. Asy-syafaq
adalah cabay'a memh (di waktu seirja), sebagaimana telah kami
kemukakan. Mereka )rang m€,ngatakm demikian addah segolongan
ulama Irak.

Ada fng mengatakan bahwa asysyafaq adalah siang hari.
Mereka yang berpe,lrdapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat
berikut ini:

36895. Muhammad bin Isma'il Al Ahmasi mc,lrc€ritakan kepadaku, ia
berkata: Muhmmad bin Ilbaid menceritalcan kepada kami, ia
bertata: Al Awwan bin Hauqab me,lrceritakan kepada kami, ia
bertata: Aku katakan kepada Mujahi{ "Asysyafaq." Ia lalu
berkata, "fangan me,lrgatakm , karena wy-syafaq
dari matahari, alrar tetryi katakanlah 'cahaya merah di
,tfuk'.#3

36896. Muhmmad bin Amr meirceritaLran kepadaku, ia ber*ata: Abu
Ashim me,lrceritakm kepada karri, ia bertata: Isa me,lrceritakan

kepada k mi, Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: At
Hasan me,lrceritakan kepada kami, ia bertata: Warqa
menceritakan kepada kami, s€mumya (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najrlu dari Mujahi4 tentang firman-Nyrry jJ.if\ i^

Ibmr Abi llstim dalam tafsirr1la (l0B4ll) de Al Maqadi dqt,ry,n. An-l,lukot
waAl'Ilywr6ruT. '

Mujahid dalam ta&irryra (hal. 715), Al Itlawardi dl",n trn-yrr*, wa Al 'Ilynn
(5D37), dm Ibnu Athiyah dqtgrn Al Mulntmr Al Yqjiz (51458).
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TafsbNh:Ihabai

36897.Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: waki
menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan
kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid, tentang firman-Nya,

,i|i\'jt*; ia berkata, "(Maksudnya adalah) siang ha6."ssi 
'

36898.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari
Mujatrid, riwayat yang sama.856

Ada yng mengatakan bahwa asy-syafaq adalah sebutan untuk
meratr dan putih. Ini termasuk kata yang mempunyai arti antonim.

Menurut saya, pendapat yang benar mengenai ini adalah, Allah
bersumpah dengan siang hari yang berlalu dan malam hari yang
datang. Adapun asy-syafaq, adalah yang dengarurya dihalarkan shalat
Isya. Menurut karni, itu sebutan unfuk merah berdasarkan alasan yang
telah kami kemukakan dalarn kitab kami tentang shalat.

Firman-Nya, g-163 S$i, 
*Om dengan malam dan apa yang

diselubunginya," maksudn5xa adalah, demi malam dan aia yang
dikumpulkanny4 dari yang diam dan tenang di dalamnya, baik yang
bemyawa dan bisa terbang, maupun png melata pada siang hari.
Dikatakan wasaqtuhu - asiquhu-wasQan. contohnya adalah tha'aam
mausuuq, yaitu makanan png dihimpuri di dalam kanrng atau wadatr.
Dari pengertian ini muncul istilatr al wasaq, yaitu makanan yang
terhimpun banyak, yang biasa ditakar atau ditimbang. Ada yang
mengatakan itu adalah enaru puluh sha'. Demikian }*rabar yang
datang dari Rasulullah SAW.

Pendapat para lhli tafsir me,ngenai ini senada dengan pendapat
yang karni kemukakan. Mereka yang berpendapat derrikian
menyebu&an riwayat-riwayat berikut ini:

::: Al Jasbshash dalamAhlram Al Qur'an (St37t).856 Ini perkataan Ibnu Abbas, sebalrtur"a disebutkan oleh AI Mawardi dalm An-
Nulat wa Al 'Uyun (51137).



SrrchAI Insydqadq

36899. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,

fiilti "Dan apa yang diselubunginya," ia berkat4
"Maksudnya adalah, dan apa yang dikumpskarrrrya."8sT

36900.Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari
Mujatrid, dari Ibnu Abbas, tentang a4t, 6)lt3 $(t "Dan
dengan malam dan apa yang ,diselubungifrla," ia berkata,
iTuga apa )Narrg diknmpulkannya."

Ibnu Abbas berkata,
a..qeoYlrWil

'"Mereka berhtmpul bila afu yang menggiingkan.'ssg

36901. Ya'qub menceritakm k€padaku, ia berkata: Ibnu Ulalrah

menceritakan kepada kmi dari Abu Rajq ia berkata, H^th
bertanya kepada Al Ilasan tentang firman-Np, 6i1i Eft
"Dan dengan malsn dan apa yng diselubwtgitqn," Al Hasan

menjawab, "(Maksudnya
dikumpulkannya.'rse

adalatr) apa )ang

36902.Muhammad bin Amr me,lrceritakan kepadalcu, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada karri, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dp
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, ,6,fift

857

858

E59

Ibru Abi Sfibah dalam mrshannafuya (U+4).
Al Mawardi dalamAa-Nulat wa Al 'Uyn (51237).
Mujahid dalam tafsim),a (hal. 715).



TafsitAl/l.:Ihtfuri

6,3 "Dan dengan malam dan apa yang diselubunginya," ia

. berkata, "(Maksudnya adalah) dan apa yang dilumpulkannya"'

Ia juga berkata, "(Maksudnya adalah) semua hewan yang

beristirahat pada waktu itu."8@

36903. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari

Mujatrid, tentang ayat, 6i'ii,#ft "Dan dengan malam dan

apa yang diselubunginya," ia berkat4 "Maksudnya adalatr, dan

apa yang dihimpunkannYa."s6l

36g}4.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dad Suffan, Iri M*hur, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, 6i6 ,#ft "Dan dengan

malam dan apa yang diselubunginya," ia berkata, "Juga apa

yang digelapinya dan apa yang dimasukinya."

Ibnu Abbas melrgatakan,

,3tp'oylrV#
"Mereka berhtmpul bila ada yang menggiringkanlts62

36905. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: ' Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, 6!6i,fift
"Dan dengan malary dan apet yang diselubunginya," ia

berkata, "Juga apa yang dilctrrrpulkannyat63 yang benrpa

bintang dan hewan."

860 lbid.t5r Mujahid dalam tafsirnya (ha[ 715) dan Al Baghawi dzl3.m Ma'alim At-Tarcil
(sts44).

862 ]U Uawarai dalam An-Nukat wa Al 'Uytn (51237) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Tanzil (5 I 544).
863 Li}rrt An-Nulcat wa Al'UynkatyaAl Mawardi (51237).



$rrchAllrryiqcaq

36906.Ibnu Abdil A'la meNrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur memceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang firman-Np, 6ilr3 "Dan aPa yang diselubunginya,"

ia berkat4 "Juga apa )rang dikuapulkannya."E&

36g}7.Yunus me,lrceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zard bEr*ata

te,ntang fimran-tiy,a, &i6't S!$ 
*oq, dengan malam dan

apa yang diselubunghrya," ia berkata' "Juga apa yang

dikumpulkannya. Berkumprrl di dalamnya apa-apa yang Allah

lcumpulkan, yang b€ristirahat padanya' aq7a'aPa yang biasa

muncul pada malam hari dan tidak muncul pada siang hari.

Sernua ),ang berkumpul padanya saat itu adalah yang

diliputinya."s6s

36908.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkart

me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Amr me,nceritakan

kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, tentang fuman-Nya,

"#ilri $(t "Dan dengan malam dan apa yang

disetubmgif,la," ia berkatq *Juga aPa )lang dihimpunkan

Padan)'a'"6

36g}g....ia berkata: Jarir me,lrceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Mujahid, riwaYat )rang sama

36910.Ibnu Bas)'syar me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

me,lrceritakan kepada kami dari Manstrur, dari Mujahid,

tentang firman-Nya, 6iq S!(, 
*Oon dengan malam dan

apa yang diselubunginya," ia berkata' "Juga aPa )'ang masuk

di dalamnya."867

AMurrazzaq dalam tafsirnya (3/408).

Ibnu Iksir mencantumkan riwal'at serupa dalam tafsiqra (l4ll97)'
Mujahid dalam tafsinryra (hal. 715)'
runu ati Hatim dalamtafsirnya (l0B4ll) dengaulafaz,bnya, dari Ibnu Abbas.
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TafstuAh:Ihatui

369ll.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Al Haitsam,

dari Sa'id bin Jubair, te,ntang firman-Nya, 6tl1i $i, *Oo,

dengan malam dan apa yang diselubunginya," ia berkata,
*Juga 

rya )'ang dikumpulkannya."E68

36912....ia berkata: Wahi menceritakan kepada kami dari Nafi bin
Umar, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, te,ntang a5rat,

6tlr3 "Dan apa yang diselubunginya," ia berkat4
'Maksudnya adalah, dan apa yang diliputinya Bukankah
engkau pemrah yendgngar o:up* seorang penyair:

tfi!,oy--SyW#
'Mereka bohtmptl bila ada yang menggiringkan'.'8@

369l3.Hannad me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Ahwash menceritakan ke,pada kami dari Simak, dari llcimah,
tentang firman-Nya, 6;lr't;$1, *Oon dengan mqlam dan

apa yang diseluktnghryn," ia berkata, 'Yang berkunrpul
apabilamalm datang.'m

Ada yang bahwa makranya adalrh, juga rya png
digiringkann)ra Me,reka yang berpendapat demikian me,lryebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

369l4.Abdullah bin Ahmad Al Marwazi menceritakan kepada kami,
ia berkata: Ali bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

t6t
w)

Al Baghawi dalenfi{a'alil At-Tarzil (51544).
AtbThabrani Aztln Al Kabir O0nsil, dalam hadie yang smgat panjang.
As-Suynthi dal""'' Ad-Darr Al Mantsur (8/459) deogan lafazhnyq
rcryandarkaqp k€pada Abd bin Humaid dan Ib,nu Al Anbari dari Ibnu
Abbas.
Petikan syair ini disebutkan oleh Al Marzuqi dal,qn Al Azmhuh wa Al Amkinah
(hal. 106l) dan Al Mr$arrad dalarn Al Fadhil fr Al-Lughah wa Al Adab (bal.
16), di dalanmya disebutkan deirgan redaksi: o.r.+-FJ. Lfrnt Al Malaabah Al
IlilAruniyyah, Al Mujemma' Af-Tsaqafi, Abu frabi.
Asy-Syankani reqrebutkan riurayat serupa dalarn Fath Al Qadir $lam).



SurchAl Insyiqcag

berkata: Husain m€ncerital€n kepada kami, ia berkata: Aku

mende,ngar ketika Ilaimah ditaqa tentang firman-Nya, ,fift
gt6't"Dan dengan malam dan apayang diselubunginya," ia

berkata, "Juga apa yang digiringkan karena kegelapan. Ketika

malam datang, segala sesuatu kerrrbali ke pera.duannya."sTl

36915. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

. Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan
' menceritakan kepada kami dari Ikrimah, tentang firman-Nya,

6tlri,$t "Dan dengan malam dan apa yang

diselubungilrya," ia berkatq "Apa yang digiringkan karena

kegelapan. Bila malam tiba, segala sesuatu digiring ke

peraduannya."872

36gl6.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku melrdengar Adh-Dhahttak berkata

tentang firman-Nya, gj(" rfift "Dan dengan malam dan

'apa yang diselubungif,la," bahwa maksudnya adalah, apa )ang
digiringkan karena kegelapan saat malam tiba.'r73

369l7.Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Alahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Parnanku

menceritakan kepadakrl ia berkata: Ayahlu menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, #ft
gj1't"Dan dengan malam dan apayang diselubunginya," ia

berkata, "Juga apa )rang digiringkan malam dan dihimpunkan

bintang-bintang. Dikatakan, 'Demi malam dan apa yang

, dikumpulkannya'.'r74.

Firman-Nya, $if+ffi "Dan dengan bulan apabila iadi

Al Mawardi ddanAn-Nulcat wa Al 'Uyun (51237).

Ibid.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (l4l 197).

Lihat Zad Al Mas ir karya Ibnu Al lavi (9 I 66\.
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purnama," maksudnya adalah, juga dengan bulan apabila telah
sempurna.

36918. Ali menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, . ia berkata: Mu'awiyah
menceritokan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Nyra, ,#if+Fb "Dan dengan bulan _apabila jadi
purnama," ia berkata, "Apabila telah seurp rrna."875

369l9.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kgpadaku, ia berkata:
Afhku me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Parnanku
me,nceritakan kepadakq ia berkata: Ayahku me,nceritakan
kepadaku dari ayzhnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

#i $t$b "Dan dengan bulan apabila jadi puraama," ia
berkata, "Apabila telah uhrh dan selnpurn *tt816

36920.Hannad me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Ahwash me,nceritakan kepada kami dari Simak, dari IkrimalU
tentang finnan-Nyq 63ifsyfif$ "Dan dengan ktlan-apabila
jadi purnana," ia be,lkata,'Apabila telah serrpurna."ETT

36921.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Utayah
menceritakan kepada kami. dari Abu Raja, ia berkata: Hafsh
berkata kepada Al Hasan tentang finnan-Nya, 53if4;if,
"Dan dengan bulan apabila jadi purnama," ia berkat4
"Apabila telah uhrlu saat zudatr p€Nuh (sempurna).'r78

36l22.Abu Qudaimah menceritak4g kepada kami, ia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far bin
Abi Al Mughirab dari Sa'id, te,lrtang finnan-Np, A$FV

fa$wAtil,Xhatrrd,

Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya (10/341l) dan Al Mawardi dalam An-Nulcat
wa Al 'Uyun (51237).
Al Baghawi mencanhunkan riwayat dengan lafazhnya dalarn Ma'alim At-
Taruil(515M).
Ibnu IGtsir dalam ta&imya (14D97).
Ibid.
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"Dan dengan bulan apabila jadi purnama," ia berkata,

"(Malam) tiga belas. "87e

36923.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kalrd, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,
riwayat yang sama.

36924.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari

Mujatrid, riwayat yalxg saqa.

36g25.Ibnu Humaid menceritakan tepida kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, riwayat yang sama.

36926.... ia berkata: Jarii menceritakan kepada kami dari.Manshur,

dari Mujahid, riwayat ),ang sama

36g27.Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

.$shim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) ,{ari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Ny4 5i6y
*Apabila jadi pumama," ia berkatq "Apabila telah

sempurna."88o

36g28.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
me,nceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Al Haitsaur,

dari Sa'id bin Jubair, tentang ayat, "63if+Ft: "Dan dengan

bulan apabila jadi purnama," ia berkata, "Apabila telah

sempurna."88l

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 715).
Ibnu Katsir dalam tafsinrya (141297).
Ibid.
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36929.Ibnu Abdil.A'la mencaitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur me,lrceritakan kepada kmi dtri Ma'mar, dari Qatadah,
tentang ayat, ,#i4 *Apabila jadi purnoma," ia b€rtat4
"(Maksudnya adalah), ryabila telah bulat.'trt2

36930. Bisyar me,lrceritakan kepada kemi, ia bertata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia bertata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadalu tentang aW 'e3i6L-3f, ,,Dan

dengan ktlan apabila jadi lntrnonta," ia bcrtata, "(l{atsuanya
adalah), apabila telah sempurrn's

36931. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia bertata: Aku
me,lrde,ngar Abu Mu'adz berkata: LJbaid menceritakan kepada
kami, ia berkata: Aku me,lrdeirgar Adh-Dhahhak bertata
tentang firman-Np, ,#if+jt "Dan dengan bulan apabila
jadi lnrrnama," ia Hata, "Apabila telah utuh dan
sempuna.'s&

36g32.Yunus me,lrceritakm kepadaku, ia bertata: Ibnu Wahb
meirgabartan kepada kmi, ia bertata: Ibnu Zaid bertata
tentmg finnan-NyL 'giiflyfifrft "Dan dengan ktlan apabila
jadi pnama," iaberkata, "Apabila telah scmpurna's5

Firman-Nya, * e{+!{$l "sesungguhnya kamu melalui
tingkat demi tingkar." Ada peOeaaan qira'at di kalangan qwra'
menge,nai ini.

Umar bin Khaththab, Ibnu Mas'ud bes€rta para s^habatnp,
Ibnu Abbas, umumnya qwra'Mat&ah dan Kufab membacanya ',f9,
dengan fathah pada "huruf ta' dan Da'. Mercka ymg me, taca

f{sfrM:tlafut,

dalamta&irrya (3/408).
Ib,tru Xr8ir dalam taftirn;n (l4l2yl) dad Qatadah, AdbDtohh&, Ibm Zai{
dan lain-lain.
Ibid.
Ibru Katsir dalem tafsirnla Q4nm dari Qatadalx, Adh-Dhahhak, Iblnr Zai&
dan lain-lain-

3t2

Il3

tta
tt,



SurchAI Insyiqcaq

demikian berbeda pendapat mexrgenai maknanya. sebagian

mengatakan bahwa maknanya yaitu:

36g33.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr

mengabarkan kepada kami dari Mujatrid, batrwa Ibnu Abbas

mernbacanya ,*',* W'€j "sesungguhnya pamu melalui

tingkat demi'tingkat." (ia berkata) "Maksudnya adalatr Nabi

kalian SAW, kondisi demi kondisi."886

36g34.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ulayah menceritakan kepada' kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari seorang laki-

laki yang menceritakan kepadanya, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya , A:i',* ,i+',fj "s"tunggtthnya lcamu melalui

tingkat demi' tingkat," iaberkata, "(Maksudnya adalatr) tempat

demi tempat."887

36935. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shalih

rnenceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,

o-y;* W'gt "sextngguhnya lumu melalui tinglcat demi

iingkat," ia berkata, "Maksudnya adalah te.mpat demi tempat'

Dikatakan juga perintah demi perintatr, dan kondisi demi

kondisi."888

36g36.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

887

ttt

,gl Brrkhari pada kitab: Tafsir Al Qur'aq bab;ni.l'i;i,1j (4/1885) secara mauquf

dari Ibnu Abbas.
Al Hakim dalarr. At Mustadrak (2t5@), ia berkata, "Hadib ini sanad'nya

shahih, namun keduanya (Al Bulfiari dan Muslim) tidak mengeluarkannya."

Komentar ini telah disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1013412) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya

(tet278).
Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uyun (51238).

Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (8/698)'
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Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ayabku me,nceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, |#
*'r*W "sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat,"
ia berkata, 'Maksudnya adalah te,mpat demi te,mpat. Dikatakan
juga perintah demi perintah, dan kondisi demi kondisi."88e

36937.Ibnu Basysyar menceritalcan kepada kami, ia berkata:

Muhamrnad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syr'bah mericeritakan kepada kami dari Abu Bisyr, ia berkata:

Aktr me,ndengar Mujahid dari Ibnu Abbas, te,lrtang firman-Nya,

,*',f W ,gl "sesungguhnya kamu melalui tingkat demi

iinglcat," ia berkatq "(Maksudnyra adalah) Mtrhammad

sAw.'feo

36938. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Ahwash me,nceritakan kepada kami dari Simalq dari IkrimalL

tentang finnan-NyL ,*|* uJ+'€j "sesungguhnya kamu

melalui tingkat den{tingkat," ia berkata, "(Maksudnya adalah)

kondisi de,mi kondisi.'rer

36939.Ibnu Baspyar menceritakan kepada [ami, ia berkata: Haudzah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan

kepada kami dari Al Hasan" te,ntang fim-an-Nya, '* W'i!'j
6-$ "sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tinglcat," ia

6erkata, "(Maksudnya adalah) kondisi demi kondiri.,Ee2

36940.Ya'qub menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu ulafah
menceritakan kepada kami dari Abu Raja, ia berkata: Hafsh

Lihat Al Mawardi ddamAn-Nulut wa Al '(lyun (51238).

Ibnu Hajar dadian^ Fath Al Bari (A698) dari Mujahid, dari lb,nu Abbas, Ikrimah,
den Al Hasan-
Ibid.
Ibnu Hajar daJramFath Al Bari (8/69E) dari Mujahid dari Ibnu Abbas, Ikimah,
darAl Hasan.
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bertanya kepada Al Hasan tentang firman-Ny4 ,y * W'gj
"Sesungguhnya lcamu melalui tingkat demi tinglcar.' Ia lalu
menjawab, "(Maksudnya adalah) tempat demi tempat, kondisi

.demi kondisi."8e3

3694l.Ibnu Basysyar menceritakan 'ke,pada kami, ia berkata:

Abdunalman menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik

menceritakan kepada kami dari Musa bin Abi Aisyatr, ia
. berkata: Aku bertanya kepada Murratr tentang firman-Nya,

,*'r* * ,gta "sesungguhnya kamu melalui tingkat demi

iingkat," ia berkata "(Maksudnya adalah) kondisi demi

kondisi'."8e1

36942.Ibnu Humaid menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Ya'qub
' menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id, te,lrtang

finnan-Nya, ,Fio',* ri+'$ra *S*,ungguhnya kannu melalui
tingl@t dem{tngkaf," ia berkata, "(Maksudnya adalatr) kondisi
demi kondi.i.rres

36943. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
me,nceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari

Mujatrid, tentang firman-Nyra, * *rt*,gp "sesungguhnya

lamu melalui tingtrat demi Anitral," ia berkata, "(Maksudnya

adalah) kondisi derni kondiri.rse6

36gM.... ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Nadhr, dari

Ikrimah, ia berkata, "Kondisi demi kondisi."

36g45.Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, iaberkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakar kepadaku, ia berkata: Al

Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al 'Uyrn (51238\.
Ibnu Hajar dabmFath Al Bari (8/698).
Ibid.
Ibnu Hajar dalamFath Al Bari (8/698).
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Hasan m€,nceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semrumya (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi NajrlU dari Mujahid" tentang firman-Nya, '* W'€f
A;$ "sourgglrhnya kamu melalui tingkat demi tinglat," ia
Lerkate "sesunggubnya kamu melalui berbagai perkara,

kondisi derri kondisi.'re

3696.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia beikata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadab, tentang firman-Np, '* W'gl
,iL "soungguhnya kamu melalui tinglcat demi tingkat," ia
6erkata, "(Maksudnya adalah) kondisi demi kondisi, dan
tempat de,mi tempat.'re8

36g4T.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid menceritakan kepada
kami, ia berkata: Aku mende,ngar Adh-Dhahhak berkata
te,ntang firman-Nya, r*|* tie ,gra "sesungguluya kamu
melalui tingkat *h tingkat," bahwa maksudqya adalah
tempat demi te,mpat dan kondisi demi kondisi.8s

36948.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Haklmm
menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Amr me,nceritakan
kepada kami dari Manshur, dari Mujahi4 tentang firman-Nya,

,p ,f V$'il'j "sesungguhnya kamu melalui tingkat demi
tingkat," ia berkat4 "(Maksudnya adalah) perintah demi
perintah."m

3694g.Ibnu Htrmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan' kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,

:n Mujahid dalamtafsimya (herl 715).

::: Abiurrazzaq aaUm uisirnya (3146r.
. :? Ibnu Katsir ialam tafsirnya (l' t2g7)dad Adh-Dhahhak dan yang lain' e00 Al Mawardi dengan UAtUrfa detirn An-Nulut wa Al ,Uyun(snlt) 

daxi At
Hasan.
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telrtang fimran-Np, 6-y',,* dy|521 "sesungguhnya kamu

melalui tingkat dem{mgkal," ia berkat4 "(Malcsudnya adalah)

perintah demi perintah."sl

36950. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari QatadalU ia berkata: Al Hasan dan Abu Al-
Aliyatr berkata, 'Ayat, '€F 'sesungguhnll lramu melalui',

maksudnya adalah Muhammad SAW. * ,f W 'Tingknt demi

tinglwt'.Yalmi l*grt."*' '

3695l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahmn

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Jabir, dari Abu

Adh-Dhutra, dari Masruq, tentang firman-Nya, ,yVW'€t
"sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkal," ia berkat4

"(Maksudnya adalah), engkau, hai Mtrharnmad, (melalui)

langit demi langit."s3

36952.Abu Ktraib memceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Asy-Sya'bi, ia

berkatq "(Maksudnya adalah) langt demi langit.'ry

36953.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Jabir, dari Amlr,

dari Alqarnah, dari Abdullah, ia berkata" "(Maksudnya adatah)

langt de,mi langit.-ss

Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalah, sesungguhnya

kamu melalui aktrirat setelatr dunia. Riwayat yang sesuai dengan

Ibid.
Ibnu Abi Hati", dalam tafsirnya (10/3412) dan Ibuu Hajar dalam Fath Al Bai
(8/6e8).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1013412).

Al Bagbawi dalamMa'alim At-Taruil (41465).

Al Hakim menyebutkan serupa inr dalam Al Mustadrak (2156/.), ia berkata,

'Tladits shahih berdasarkan syarat kedua syaikh (Al Bulfiari dan Muslim),
narrmn keduanyia tidak mengeluarkaonya."
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pendapat ini adalah:

36954.Yrmus menceritakan kepadakq ia bertata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentang fimran-Nyr4 ,fir|* ,$'Fi "sesungguhnya kamu
melalui tingkat deni fingkat," ia berkat4 "(Maksudnya adalah)
akhirat setelah drmia"ff

Di antara kalangan png me, bacan]ra de,ng;an qira'at irri,
me,ngatakan batrwa maksudnya adalah, langt me,lrgalami berbagai
penrbahan, kadang terbelah oleh awan, kadnng menjadi merah mawar
seperti kilapan minyak, dan kadang m€qjadi sep€rti luluhan perak.

Mereka )Nang beryendryat demikian melryebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

36955.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
me,nceritakan kepada kami dari Suflao, dari eais bin Wahb,
dari MurralU dari Ibnu.Abbas, tentang firman-Np, '*"Ei,'€A
AJ iaberkata, 'Langit ihr kadr',g sep€rti luluhan p"rat a^
[aA*g terbelah."m

36g56.Ibnu Al Mutsanna me,lrceritakan keeaOa kami, ia berkata:
Muhamrnad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:
Akn mende,ngar l$t Az-7-arqa berkata: Aku mende,lrgar
Abdullah berkata tentang ayat, O-5r'* tiy'€f,ia berkata,
'Irngit."9o8 '

36957.Ali bin Sa'ad Al Kindi menceritakan kepadalcu, ia berkata: Ali
bin Gharab menceritakan kepada kami dari Al A,masy, dari
Ibrahim, dari AMullalL t€ntang firman-Nya, * V G$'€F,
ia berkat4 "Irngit me,ngalami penrbahari memeratr dan

Mujahid dalam ta&irnya (hat 715) dan Al lvlawardi dala,rn An-Nu*at wa Al
'IJyun (51238).
Ibnu Abi l{stim.lalam tafsinrln (l084ll).
Ibru Athiyah dalmn Al Muluno Al Wajb (51459).
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terbelah."se

36958. Abu As-Sa:ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan kepadaktr dari Al A'masy, dari

Ibratrim, dari Abdutlah, tentangrfirman-Nya",fi V'*'€tA,
ia berkata, "Maksudnya adalah, langit terbelah, kemudian

memerah, kemudian meleleh."

Ia berkata: Ibnu Abbas berkat4 'I(ondisi demi kondisi."er0

36g5g.Yatrya bin Ibratrim Al Mas'udi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ayahku menceritakan.kepadaku dari ayahnya, dari

kakekny4 dari Al A'masy, dari Ibratrim, ia berkata: Abdullalt

membaca ayat, OiD'*W'€i lalu berkata, "(Maksudnya

adalah) langit, fondisi demi kondisi dan status demi status."elr

3696}.Ibnu Humaid menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Malran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Al A'pasy, dari

Ibrafrim, dari Abdullalu tentang firman-Nya, *|* W ,gl i"
- 
berkata, "Maksudnya adalah langit."el 2

36961.... ia berkata: Malgan me,nceritakan kepada kami dari Suffan,

dari Abu Farwah, dari Murratr, dari Ibnu Mas'ud, ia menrbaca,

'fJ dorgan nashab, lalu berkata, "Maksudnya adalatr

langit."el3

36g62.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: waki

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari

Atdullah, ia berkat4 'Maksudnya adalah langt, warnanya

berubatr, warna demi warna."9l4

Ibnu Abi Hatim dalamtafsirnya (10/3411).
Ibid.
Abdnrrazzaq dalam tafsirnya (3 I 409).

Lihtt Al Muharrar Al Waj iz txzrya Ibnu Athiyah (5 I 459).

Ibid.
Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al wajiz (51459) dan Ibnu Katsir dalam

tafsimya (141298).
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Pada umrmnya, qurra' Madinah dan sebagian qwra'Kufah
membacan)ra 'i$ dengan huruf ta' dan dhammah p.d" n*rf Do',
dalam bentuk khithab rmtuk semua manusi4 'bahwa mereka
mengalami beragam kesulitan, kondisi demi kondisi.

Disebutkan juga bahwa sebagian mereka membacanyra de,lrgan
huruf ya' dan dhammah pada huruf ya', dalam b€ntuk ktnbar
me,lrgenai semua manusiq bahwa mereka melakukan itu.els

Me,nurut say4 qira'a, )ang be,lrar adalah qira'at dengan huruf
t a' dn fathah padahunrf Da', karEoa penakvrilan para ahli taGir rmtuk
itu semuaqa, ada" walaupun qira'at lainnya juga cukrp beralasan.
Jika qira'at yan9 be,nar addah qira'at yang kami sebutka, maka

ert Ibnu Katsir, Ilanzab datr Al Kisa'i membacanf ql lrfj, As,rgnfdtat rx.dl
hunrf Da', yakni, sesungguhnya eagkarl hai Muhamna4 relirlui t -fi"i ecd
kondisi." Lalu disebutkan kondisi-kondisi Nabi sAW dari scja& Encrim
wahyr hingga diwafatkan Allah.
Tclah diri*ayatkan juga: Sasmgguhya engkau, hai Muhama4.Glalui
langit d€mi langit, yakni di lcryat-tcryat,,eg tinggi.
uama laimya, t€rmasuk Ibnu Abbas, bcrkatc 'Niscaya pcrkara-pertara akan
rcngatsd kondisi demi kondisi lrareDa pcnruanamya di" t ar€"a peruaaan
M,." lilatrsudq/a adalah kesulitan" Jadi, 'lerkara-perlora" adatah/a? dan
lc' adalah ta'nits janah.
LJlama lainnp, termasuk Ibnu ldas'ud, mcmbacanya ,,#, 

Ubsdrata, .Irngit,
kondisi dcmi kondisi. Ifigit rcnjadi Ecrah mawar sce€rti kilapan ffiy.k &;
rcnjadi seperti luluban pcrak karcna p€rbcdaan kondisinya." Jadi, hrruf ,a.
karcoa ta'nits-tya os-sanaa' "langit''.
Ulama laimya mcmbacaqra 3S acngan rafa'padahuruf D4'. Alasan rereka
adaldt Allah rcnrmj'rkkan ini kepada manusia, karcna sebehrm:nr Allah
renlabudon tailang orang )'ang diberihn kitabqra dari sebelah kmmya dan
dari scbclah kirinya. Allah lalu mnyebu&an bahwa mcreka relalui tiogt"t "d€mi tingkatan" Kemrilian Alhh berfirman, 6j;i{ {6 *Mangqru , ereka
tidoh nou beriman?" Maloanya adalah, sc.sungguh;a kannr relalui kondisi
demi ko,ndisi, )raitu dfrid,rpkaq dimatikao, dan dibangkitkan kcmbali hi"gga
kembali kcpada Allah.
Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata" "gssrrngguhnytr kamr relaftri kondisi
demi kondisi dan terryat demi teryal"
Diriwayatkan dari Mujahid ia berkata ..Sesungguhnya lcamr melalui perintah
demi perintah"" Lihzt Hujjah Al Qira'at llral.756,757).
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penahrilan yang benar adalah penalnilildn yang m€Nlyatalon:

sesungguhnya engkau, hai Mqhammad, melalui kondisi de,mi kondisi

dan perkara demi perkara yang be,lupa kesulitan. Maksudnya"

walaupun ltrithab ini ditujukan kepada Rasulullah SAW narnun

berlaku untuk semua manusi4 kare,na mereka akan mendapati

berbagai kesulitan pada Hari Kiamat dan berbagai kondisi huru-

haranya. Kami katakan batrwa maksudnya adalah sebagaiman?yryg

kami sebutkan, karena redaksi kalimat sebelum redaksi, eLL:"i{i
S adalah khithab untuk semua, maka demikian juga yang setelahnya,

iehingga lebih sesuai untuk menjadi seP€rti yang sebelum dan

sesudahnya.

Fimran-Nya, .* e€L "Tingkat demi tingkar.' Di antara

nnglapan orang Arab'waqa'afutonfii banaati thabaq,yaitu apabila ia

mengalami perkara yang sulit.

Firman-Ny4 'u;;i.* {6 "Mengapa mereka tidak mau

beriman?" maksudnya adalah, m€ngapa orang-orang musyrik tidak

mempocayai keesaan Allah dan tidak mengakui adan)ta

pembangkitan kenrbali sesudah mati, padalral Tuhan mereka telah

berstrmpatr bahwa mereka melalui kondisi demi kondisi, disarrping

bukti-bukti yang telatr mereka saksikan, yang menunjuldcn hakikat

keesaan-Nya?"

36963.Yrurus menceritalon kepadaktr, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada l€mi, ia berkata: Ibnu Zud bery'ata

tentang firman-Nya, 'u;;i{ {6 "Mengapa mereka tidak

mau beriman?" la berkata,'I(epada per.kataan ini dan kepada

perkara ioi.,el6

Firman-Nya,

Qur'an dibacakan
ffii$Gb'ulr* "Dan
kcpada mereka, merelu tidak

apabila Al
bersujud,"

er6 IGmi tidak menemukan dengan lafazh atau isnad ini dalam referensi-referensi
yang ada pada kami.
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maksudnya adalah, apabila dibacakan kepada mereka Kitab ruhan
mereka maka mereka tidak patuh dan tidak tunduk.

Kami telatr menjelaskan mrkna as-sujuud sebelum ini, disertai
de,ngan bukti-bukti penguatnp, maka tidal( perlu kami ulang di
sini.elT

{0ee

"t4i$@a;;a$tr'i @F5rKii{t.ji6
@pr..'; H i q a*r iJr;r rFrl'tji S @ J

"Bahlranordng.sranglcof iriatmendurtatcmt(nya)rpadalwl

41fr rnargetalwi apa yang mseka sunbunyiir*, (aa"r,
lwti Ttuel@) . Mal<o fui l<ahar gerrtiralah ntselca ilmgan
adzab yang pedih- Tetapi *ong-**rg yangberfufrrr itnn

bqamal s}uclih, bagi mueka pahala yolg tidrk pu;us.
put*mya"

(Qs. Al Insyiqaaq [84]: ZZ.Z5)

rakwil nrman .Au"ri 6*3r,*,1t5 @ 6i.t(i.i,,{t5i s
p.f ?'A ? q;*r, iVu Er, i,i,(* L@ iJ;Y; i3 6 v'7 Y

lBohlean otangerang hafir,itu mendustahanfnyaJ, padahal Allah
mengetahui apa yang mqefu sembunyi*an [dalam hati merekaJ.
Maha bert kabar gembiraloh mereka dengan adzab yang pedih.
Tetapi orang4rrang ydng beriman dan beramal shalih, bagi mereka
pahala yang tidak putus-putusnya)

Firman-Np, 1l.#'tirt_$i 4,, B a h lca n o r an g- or an g trafi r itu
mendustalun(nya)," maksudnya adalah, bahkan orang-orang kafir ifu

et7 Lihatpenafsiran surahAali .Imaan ayat34,43, dan 5g.
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mendustakan ayat-ayat Allatl dan penurunannyra.

Firman-Ny4 6&iq:*1Kg *Padahal Allah mengetahui apa

yang merelra sembunyiftan (dalam hati merefta)," maksudnya adalah,

padahal Allah lebih mengetatrui apa yang diserrbunyikan oleh orang'

orang musynk itu di dalam dada mereka" yaitu pendustaan Kitabullatt

dan Rasul-Nya.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpe,ndapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

36g64.Muhammad bin Amr menceritikan kepadaku, ia beikata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

me,nceritakan kepada kami, semuanlxa (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, 6ij-
"Mqeka semhotyikan," ia bertotar "(Maksudnya adalatt)

" yafuumuaz'mereka seinbunyikan'."91t

36965. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu ?-aid b€,rJrata

te,ntang firman-Nyq 6iA18!$ "Padahal Allah

mengetahui apa yang merela sembmyikan (dalam hati

mereka)," ia berkata, "Orang biasa menyembtrnyikan barang

dan hartanya ini di sini, dan ini di sini. Demikianlatr Allah

mengetahui perbuatan-perbuatan yang mereka se'rnbunyikan,

dan perbuatan-perbuatan buruk yang disembunyikan di dalam

hati mereka. Di sana pula berkumpulnya perbuatan-perbuatan

yang baik dan yang bunrk. Jadi, hati adalah wadah semua

ett Mujahid dalam tafsirnya (hal. 716), Al Mawardi dalanAn-Nukat wa Al 'Uyn
(5ti3g), Al Baghawi dzlam Ma'alim At-Tanzil (51546), dan Ibnu Athiyah

dalamAl Muharrar Al Waiiz Qla5\
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perbuatan, baik dan buruk. Allah mengetahui apa yang mereka
serrbunyikan 4an apa yang mereka nyatakan. Sungguh telatr
dise,mbunyikan untuk kalian sesuatu dari Al Qur'an dan
lainnya yang tidak diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu,
bertakrildah kepada Allah dan jangan sampai kalian
me,rnasu**an kebunrkan ke dalam perbuatan-perbuatan muliq
karena oka[ merusaknya"gl9

36966.Ibnu Abdil A'la me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari eatadalU
tentang firman-Nya 6i3-" Mereka s embunyikan," iaberkata,
'Di dalam dada atau hati mereka."e2o

Firman-Nya, JVr4i;ri "Matra beri tcabar gembiratah
merelra dengan adzab yang pedih," maksudnys adalalt maka berilah
kabar gernbira" hai Muhammad, kepada orang-orang )ang
mendustakan ayat-ayat Allab dengan adzab yang spngat pedih untuk
mereka di sisi Allah.

Firman-Nya,,)tJ$i ij;rtSt;'u-$i1 | * Taapi orans-orans
yang beriman dan beramal shalih," maksudn)E adalah, kecuali oftrng-
orang yang bertobat dari merek4 me,mbenarkan dan me,ngakui
keesaan-Nya, kenabian Nabi-Nya, Muhammad SAW, dan
pembangkitan kerrbali setelah mati.

Firman-Nya,,4t{f,ttii]r6"Danberamalshalih,,,maksudnya
adalab juga melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah dan
menjauhi perbuatan-perbuatan y"ng diharamkan oleh Allatr atas
mereka.

Firman-Nya, p{'rt'A'l *ror, merelu pahala yang tidak
putus-putusflla," maksudnya adalah, bagi orang-orang beriman dan
beramal shalih adalah pahila )rang tidak terhingga dan tidak

Al Mawardi datamAn-Nulcat wa Al '()1run (51239).
Abdumzzaq dalam tafsimya (3/410).

919
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berkurang.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

36967. Ni menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

finnan-Nya, p;{'*'A'{ "roo mereka pahala yang tidak
putus-putusnya," ia berkata "(Maksudnya adalah) tidak

berkurang."92l

36968.Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Su$Nan, _dari Ibnu Juraij, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, p.p'*?|-l "too merelm

pahala yang tidak putns-ptrtusf,la," ia berkatq "Maksudnya

adalatr tidak terhin gga."et2

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1013270) pada penafsiran surah Fushshilat
ayat 8, dan Al Mawardi dalamAn-Nulat wa Al 'Uyun (51239).

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 585) pada penafsiran surah Fusbshilat ayat 8,

Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'an (61244), Asy-Syaukani dalatn
Fath Al Qadir (51267), danAl Qurthubi dalamtafsirnya (151342>.

yzt
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SURAH AL BURUUJ

@ffirfi;t*;

{l,"i$ @ r;i4 *$@ r}iri ffi@ {;ii *it,rdV

@rffi+616i@Frrfii
"D emi langtt y dng mempwry ai gugusan bintang, dcrr hurlri

yang dijanjikan, dan ymg nwnyakil<frrl dfrn yorrlg
disaksiloln. Binasa dm terlaknatlah ofitng.snqng yaflg
mqnbuat Pdt, yangbuapi (dinyalal<an dengan) layu

balcar."

(Qs. Al Bunruj [85J: 1.5)

Tatcwil firman Auah: +rrii@ rili rp3@qifi\*i;-dAb
ijji,2$r$i@rf,frCs;i,i@ipS (Demi toniat yans
mempunyai gugusan bintang, dan ha7.i yang dijanjikan, dan yang
menyaksikan dan yang disaksikon. Binasa dan terlaknatlah orang-
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orong yang membuat porit, yang berapi [dinyalakan denganJ hayu
bakarl

Firman-Nya, qpdt.?$Xpt, uDemi langit yang mempunyai
gugusan bintang," maksudnya adalah, Ttrhan kita bersumpah dengan
langit yang mempunyai gugusan bintang,

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang makna at buruuj dr
sini.

Sebagian mengatakan bahwa maksudnya adalah langt fng
mempunyai istana-istana. Mereka berkata, "Al buruuj adalah at
qushuur 'istana-istana'." Riwayat-riwayat yang sesuai dengan
pendapat ini adalah:

36969.Muharrrmad bin sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadalcu, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan
kepadaku dari ayalurya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

6i9ii-J3$"Demi langit yang mempunyai gugttsan bintang,,,
ia berkata, "Istana-istana di largt."
Ulama lainnya berkat4 "Maksudnya adalatr gugusan
bintang."e23

36970.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid menceritakan kepada
kalni, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata
tentang firman-Nya, Gifri "Grgaton bintang,,, ia berkata,
"Mereka menyatakan bahwa itu adalah istana-istana di langit.
Dikatakan juga bahwa itu adal&.gugusan bintang."e2a

Ulama lainnya mengatakan batrwa maksudnya adalah, demi
langit yang mempunyai bintang-bintang. Mereka berkata,

e23 Al Qurthubi dalam tafsinrya (lgl2l3) dad Adh-Dhahhalq eatadarr Al Hasan,
dan Ibnu Abbas.

e24 lbid-
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"Nujuumuhaa'bintang-bintangnya' adalah buruujuhaa." Riwayat-
riwayat yang sesuai dengan pendryat ini adalatr:

3697l.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kfiii, ia bertata: Isa me,nceritakm

kepada kami, Al Harits mcnceritakm kepadalsu, ia bedrata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berlcata: Wa,qa
menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Waqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, 4ff19$ ia
bed(atar " Al butttuj adalah an-nujutm'bintang-bintan;'."er

36972.Ibnu Humaid menceritakan kepada karri, ia bertata: Mahran
me,nceritakan kepada kami dari Su$/an, dari lbnu Abi Najih,
tentang firman-Np, pifil$tl3L ia bsdsta, *An+ujnmt

'bintmg-bintang t 
.tte26 -

36n3.Bisyr menceritalcan kcpada kani, ia bertata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firrran-Nya, qiifi*itlFl|l,
ia berkata, "Bunujuhaa: nujuumuhaa
bintangnya'."e7

'bintang-

Ulama lain mengatakan bahwa maknanya adalah, demi langit
yang me'rnpunyai pasir dan air. Riwayat yang sesuai dengan pendapat

ini adalah:

36974.A1 Hasan bin Qaz'ah menceritalcan kepadaktr, ia berkata:

Hushain bin Numair'inenceritakan kepada kami dari Suffan
bin Husain, tentang firman-Nya, gijdt*$[Af: ia berkata,

"(Maksudnya a$alah, demi langit yang) mempunyai pasir dan

Al Mawardi dalanAn-Nulcatwa Al 'Uyn (5/240).
Ibid.
Abdrrnazzaq dalam tafsimya (3l4ll) dari Qatadah dengan lafazh: An-nujuum
"bintang-bintang". Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al 'Uyun (51240) serupa
itu.

925
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air."9E

Pendapat yang paling tepat mengenai ini adalatr pendapat yang
menyatakan batrwa maknanya adalah, demi langit yang mempunyai
tempat-tempat matahari dan bulan. Ini karena al buruuj merupakan
bentu[< j.ap1ak,darf burj, y4rw, tempat:ternpat yarrg sangat tinggi dari

hrrrli. Buttinya adalah firman Allah, r# d.e {i;,,Kendatipun
lramu (i (alam benteng yang tinggi kgi kok.oh." (Qs. An-Nisaa' [4]:
78) yaitu tempat-ternpat yang sangat tinggi di langit, yang berjumlatr
dua'belas gqgus..Perjalanan bulan di setiap gugus darinya adalatr dua
sepertiga hari, maka jumlgnya dua,puluh delapan titik edar, jadi
selisih dpa malary, sementara peredaran matahari pada setiap gugus
adalatr satu Uiitan.
r,1. .'..t''

Firman-Nya, ,i$irfi ',Dan hari yang. dijanjikan,,,
maksudnya adalah,,Aku bersumpah dengan hari yang Aku janjikan
kepada pari hanrba-Ku untuk. menetJpkan k;rt r* di antara
mereka" yaitu Hari Kiamat.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para
ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

36975.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Numair dan Ishaq Ar-Razi menceritakan kepada kami dari
Musa bin Ubaidatr, dari Ayyub bin Khalid, dari Abdullah bin
Rafi, dari Abu Hurairatr, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda,

{,qt i.',,_ ,'ri;rt i;t
"Hari yang dijanjikan itu adalah Hari Kiamat.'.'ee

36976.... ia berkata: waki menceritakan kepada kami dari Musa bin
Lrbaidah, dari Apub bin Khalid, dari Abdullatr bin Rafi, dari

Ibnu Athiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz g/a6g.
IrR. At-Tirmi&i dalam As-sunan (3339) dan Ath-Thabrani dalam Al Ausath
(2n8).

v2t
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Abu Hurairab dafiNabi SAW, riwayat)rang sua
36977.Ya'qub mencqitalmn kepada kami, ia berkata: Ibnu tlla>'ah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus me,nceritakan

kepada kami, ia berkata: Ammarmernberitatnrkan ke,padalcu, ia
berkata: Abu Hurairah bedmta, 'Ilari 1lang dijmjikan itu
adalah Hari Kiamat."

Yunus berkatq'Demikian juga Al 11."rr.re30

36978.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan ke,pada kami, ia bertata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, te,ntang ayat" ti.$rfl$ "Dan hari
yang dijanjikan," ia berkata' 'Maksudnya adalah Hari
Kiamat."93l

Ziiilglg.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada l<ami, ia bertata: Ibnu

Tsarr menceritakan kepada kami dri Ma'matr, dari Qatadall
tenhng firman-Np, *firfi uDCI, hari yang dijanjiko4" it
bertata,'I(iamat.d2

36980. Yunus me,nceritakan kepadaku, ia bcrkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karri, ia bertata: Ibnu Zaid bertata
tentang ayat, tifij$$ "Dan hari yang dijanjikan,- bahwa

maksudnya (adalatr) Hari Kimat.e33

3698l.Ibnu Humaid menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Mabran

menceritakan kepada kami dari Su$nao, dari Yrmus bin Ilbai{
dari Arnmar bin Abi Ammu (maula 

-rnantail 
budak-) berni

Hasyim, dari Abu Hurairah, t€Nilang ayaf'- tifirf,!$*Dan hori
. yang dijanjikan," ia .berkata, 'Maksudnya adalah Hari

Ibnu Katsir dalam tafsimf,a (l4A03) dari Al Hasan, QatadalC dan Ibnu Zaid-
Ibid.
Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3/4 1 l ).
Ibnu Katsir dalam afsirnya (14/303).

930
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Kiamat,i'elal

36982,Ibnu Humaid menceritakan kepadh kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Musa bh Ubaidah, dari Ayyub
bin Khalid, dari Abdullah bin Rafi, dari Abu Hurairatr, dari
Nabi SAW, beliau bersabda, i

:'y't ii,iir.tt i;t
"Hari yang dijanjikan itu adalah Hart Kiamat.'e3'

36983.Muhammad bin Auf menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Isma'il bin Iy.asy menceritakan kepada kami,
ia berkata: Ayahlnr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Dhamdham bin Zur'ah menceritakan kepadaku dari Syraih
bin Ubaid, dari Abu Malik Al Asy'ari, ia berkata: Rasulullatr
SAW bersabdq

.y.ti7.,ii?ri;Jt
"Hari yang dijanjikan itu adalah Hari Kiamat.'et6

Firman-Nya, SiS:Sl6: "Dgn yang menyaksikan dan yang
disaksikan " Para ahli tafsirbe6edapendapat menge,nai maknanya.

Sebagtan mengatakan bahwa malaranyra adalah, dan Alcu
bersumpatr dengan yang menyaksikan. Mereka berkata, "Maksudnya
adalah hari Jum'at."

Mengenai ayat, Sffs"Dan yang disaksikan," mereka berkata
'Maksudnya adalah Hari Arafah." Riwayat-riwayat yang sesuai

dengan pendapat ini adalah:

36984.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayah

e34 lbid.
::: IIR. Al Baihaqi dzlamAs-Sunan (3fi10).
e36 HR. Ath-Thab;ani dalaml/ Kabir Ql2bB) dan Al Haitsami dalamMajma'Az-

Zawaid (7/135), ia berkata, "Diriwayatkan olehAth-Tbabrani.,Didzlamsanad-
nya terdapat Muharnnrad bin Isma'il bin Ayyasy, perawi yary dha'if."
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melrceritalcan kepada kami, ia bertata: Yunus me,lrgabarkan
kepada kami, ia bertata: Arunar menrberitaturkan kepadaku, ia
bedrata: Abu Hurairah be*at4 ",4sy-syaahid 'yang
menyaksikan' adalah hari Jnm'at, sedangkan al mosyhuud
'yrang disaksikan' adalah Hri Arafah."

Yunus berkata, 'Dernikian juga yang dikatalon oleh Al
Hasan.'937

36985.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada lsarni, ia bsdota:
Muhammad bin Ja'far me,lrceritakan kepada lomi, ia berkata:
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, ia ber*ata:
AIcu memdcngar Haritsah bin Madhrab mcnccritakm dari Ali
RA, tentang ayat, S$sSpl6.j 

*Dan yang.menyaksikan dan
yang disaksilun " ia berkatq "(Maksudnya adalatl) hri Jum,at
dan Hari Arafah." e3t

36986. Muhanrmad bin sa'ad mcnceritakan kepadalcu, ia bertata:
Ayahlo me,lrceritakan kepadalcu, ia berkata: ?ammlnr
menceritakan ke,padaku, .ia bedota: Ayahku meirceritakan
lcepadalcu dari a1lahnya, dari Ibnu Abbas, tentang'firman-Ny4

f#3)rg3 "Dan yang.menyaksikon dan yang disaksikan," ia
berkata, "Asy-syaahid'ymgmelryaksikan' adalah hri Jum,at,
sedangkan al nasyhnd '1ang disaksikan' adalah Hari
Arafall."

Dikatakan juga bahwa asy-syaahid '?ang menyaksikan,
adalah manusia, sedangkan al fiasyhuud ,)ang disaksikan'
adalah Hari Kiamat.e3e

36g87.Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id menceritakan

Ibnu Kaair dalam tafsirnya (41303).
Ibru Athiyah dalara Al Muharmr Al Wajiz (514@).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnf (l084l3).
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kepada kami dari eatadarr, tentang ayat, t#3 sqv: 
,,Dan

yang, menyaksilcan dan yang disaksikan', ia berkata, ..Ifu

adalah dua hari yang agung di dunia. Diceritakan kepada kami
bahwa asy-syaahid'yang menyaksikan' adalah hari Jum,at,
sedangkan al masyhuud 'yang disaksikan' adalah Hari
Arafah."94o

36988.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada. kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari,eatadatr,
tentang firmaryNya, i#l *9, ,,Dan yang menyaksikan dan
yanq, disal<sikan,,l ia ber.kata, ,,Asy_syaahid .yang

, menyaksikanl adalah hari Jum'at, sedangkan al masyhuud
'yang disaksikan' adalah H6'i f,p1pr.r,eal

36989.Ibnu Hunraid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Su&an, dari Abu Ishaq, dari Al
Harits,,dari AIi RA, tentang firman-Nya, SffiS+V, ,,Dan

yang menyaksilan dan. yang disaksilran,, ia berkat4 ,,Asy_

.;yaahid'yang merryaksikan, adalatr hari Jum,at, sedangkan a/
masyhuud'yangdisaksikan, adalahHari 6r"151r.,,e42 

-

36990.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentang finnan-Nya, )r(b ,,Dan ydng ,nenyaksilcan,,, batrwa
maksudnya adalatr hari Jum,at, sedangkan f;S3,,Dan yang
disaksikan " maksudnya adalah Hari AraIhh.e43

36ggl.Aku Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: waki
menceritakan kepada kami dari Musa bin ubaidatr, dari Ayyub

9'tl

912

943

Al Farra dalam Ma'ani Al eur -an 
(3t252) dengan lafazlmya r-irpa sanad-rya,

As-suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur 6ne4,.""y-a-t "ry" teeaaa
Abdlrrazzaq dan Abd bin Humaid dari eatadah.
Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3 t 44 l).
Ibnu Athiyah datam At Muhanar Ai Wajiz gA60).
Ibid.



bin Khalid, dari Abdullah bin Rafi, dari
berkata: Rasulullah SAW bersabda,

fafuAfl;llulbolri

Abu Huairah, ia

.A' i'; :4*ffi1,-:;!,*1 i;,<
"Dan yang menyoksikon adolah hari .Ium'at, don yang
disaksikan adalah Hari Arafah.'N

36992.Abu Kuraib me,nceritakm kepada kami, ia berkata: Ibnu
Numair dan Ishaq Ar-Razi menceritakan kepada kf,ni dari
Musa bin lJbaidatr, dari Ayyub bin Khalid, dari Abdullah bin
Rafi, dari Abu Hurairatr, iaberlcata: Rasulullah SAW bersabda,

.92,J i:i ,\a$ 3{} i'j :iri:t:,tr
*Al masykmd 'yang disaksikan' adolah Hari Arafah,
sedangkan asy-yaahid lang maryalcikan' adalah hari
,Ium'at.'*5

3693. Sahl bin Musa melrceritakan kepada kami, ia bcrtata: trbnu Abi
Fudaik menceritakan kepada kami dari Ibnu Harmalah, dari
Sa'id ia bedcata: Rasulullah SAW bcrsabda,

.r; i; :i'i:tjitr,3r1ri.Jr ;3 ,zl,Jir ilt rfii t;it
. "Sesungguhnya penghulunya hari adalah hart Jum'at, yaitu

asy-syaahid 'yang menyaksikan', sedangkan al masyhuud
'yang disaksilean' adqlah Hari Arafa7r.te46

36gg4.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
meirceritakan kepada kami dari Musa bin lJbaidah, dari Ayyut
bin Khalid, dari Abdullatr bin Rafi, dari Abu Hurairatr, dari

)rE;t>

%
9a5

Ibnu trhtsir &lam tafsirnya (rAR03).
At-Tirmidzi dalam ls-,Sznar (3339) dan Al Fakihi dalam Akhbar Makitcah
(sn7).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (141303) dan As-suyuthi dari sa'id bin Manshur,
Abd bin Hurnai4 dan Ibnu Mardawaih dari Sa'id bin Al Musapab.
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Neti SAW, beliau bersabd4.

@t; t:au * ,-)*,ir iii :1.i6r$ ,i? i;- :lrizir
',lt'* 'tr i:i#.;y't ,ii ,+tL,L,t lf j*- ?tt ,"\;- "r41

': .t;af

"Al masyhuud ?an7 disaksikan'" adalah Hari Arofah,
sedangkan asy-syaahid 'yang menyaksikan' adalah hari
Jum'at. D.i ,d,algmnya.tgrdapat suatu wabu yang tidaldah
seorang mulontn berdoa memohonkan kebailun kepada Allah
berlepatan de,ngan wabu tersebut keanli Allah mengabulkan
untuknyar, dan tidaHah ia memohon perlindungan kcpada-Nya
dari keburztun lceanali Allah melindunginya."%7

3flggl.Muhammad bin Auf me,lrceritalcan kepadakq ia berkata:
Muhammad bin Isnrail me,lrceritakan kepada karni, ia berkata:
A$rlu menceritakan kepadaku, ia berkata:,Dhamdham bin

'- Zur'ah melrceritalcan kepadaktr dfii S)ruraih bin LJbaid, dari
Abu Malik Al Asy'ari, iaberkata: Rasulullatr SAW bersaMq

1-;:.:,it ii ,A* ?:;l.#t'oy, ,g:ir ij;'rr.&r 31

.$ 3reft
" Sesungguhnya asy-syaahid
Jum'a| dan sesunguhnya
adalah Hari Arafah. Jadi,
terbaik Allah bagi kita.'ilt

'yang menyaksikan' adalah hai
al masyhuud 'yang disaksikan'
hari Jum'at adalah anugerah

917

94t
Ath-Thabrani dalarn Al Ausath (21 l8).
Ath-Thabrani mengeluarkaq riwayat serupa, ddam Al Kabir (31298) dan Al
Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid (71135), ia berkata, "Diriwayatkan oleh
Ath-Thabrani. Di dalam sanad-tya terdapat Muharmad bin Isma'il bin
Ay5rasy, perawi., yang dha' rf,"
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36996.Sa'id bin Ar-Rabi Ar-Razi melrceritakan kepadakq ia berkata:

Suffn menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin

Harmalatr, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkatq

'?enghulunya hari adalah hari Jlm'at" dan itu adalah yang

menyaksik*.'1949

Ulama lain mengatakan bahwa asy-syaahid 'yang

menyaksikan' adalah Mutrammad, sedangftan al masyhuud 'yaln,g

disaksikan' adalah Hari Kiamat. Riwayat-riwayat yang sesuai de,lrgan

pendapat in ia adalah:

36997.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Syr'bah, dari Ali.bin 7,riid, dari

Yusuf Al Maldd, dari Ibnu Abbas, ia bedota, "Asy'syaahid

'yang menyaksikan' adalah Muhammad, sedangkan al
masyhuud 'yang disaksikan' adalah Hari Kiamat."

ta lalu membacakaru ayat, 3;-g'6. Sft ;i'Cf;^ blL?;-4iit
"Hai Kiamat,itu adalah suAtu hari yang semuct manusia

difumputkan untuk (menghadapi)nya, dan hari iu adalah

suatu hari yang disaksilan (oleh segala malrthtk)." (Qs. Huud

tlll:l03)eso ,

36998.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Syibak, ia
menuturkan, "seorang laki-laki bertanya kepada Al Hasan bin
Ali tentang ayat, S$sSl(ds 'Dan yang menyaksilwn dan

yang disaluilun'. Al Hasan lalu berkata" 'Apakah kau pernatr

menanyakannya kepada seseorang sebelumku?' Ia menjawab,

'Ya, aku tanyakan kepada Ibnu Umar dan Az-Zttbur,
keduanya mengatakan bahwa itu adalah hari penyembelihan

dan hari Jum'at'. Al Hasan berkata 'Bukan, akan tetapi asy-

v9
950

Ar-Rabi dalam nnrsnadnya (l I 347').

An-Nasa'i dalamAs-Sunon Al Kubra (11663).
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syaahid lyrlrrg menyaksikan" adalah Muhammad'. Ia lalu
membacak \, ayat, trp,ist,V;,:)**,-$ gnV+$yX$i
q' ;$b'Maka bigotionat*h (halnya orang-orang lmfir
nanti), apabila lcami mendatanglcan seseoreng saksi (rasul)
dari tiapiiap umat dan Kami mendatangkan kamu
(Muhammad) sebagai saksi atos merelca itu (sebagai
umatma)'. (Qs. An-Nisaa' [a]: al) Ia lalu berkata, .Sementara

itn, al masyhuud'fang disaksikan" adalah Hari Kiamat,.la
lalu membacakan tyat, i#ii${d"f(6J1/f *?;_a:t
'Hari Kiamat in adalah suatu hari yang semua manusia
dihrmpullcan untuk (menghadipi)nya, dan hari itu adalah
suatu hari yang disaksikan (oleh segala mal*luk),." (es. Huud

tlll:103)esr
36999.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada karni dari Su$an, dari Jabir, dari Abu
Adh-Dhuha, dari Al Hasan bin Ali, ia berkatq ,,Asy-syaahid

'yang melryaksikan' adalah Muhammad, sedangkan al
masyhuud'yang disaksikan' adalah Hari Kiam at.ueS2

37000. Sa'ad bin Ar-Rabi menceritakan kepadaku, ia berkata: suflan
menceritdcan kepada kami dari Abduna,hman bin Harrralah,
dari Sa'id bin Al Musa1ryab, t€,lrtang ayat, Sfi3,,Dan yang
disaksikan " ia berkatq 'Maksu&rya adalah Hari Kiamat.,'es3

Ulama lairurya mengatakan bahwa asy-syaahid .!ang

menyaksikan" adalah manusia, sedangkan al masyhuud .!ang

disaksikan" adalah Hari Kiarnat. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

37001. Muhammad bin Llbaid Al Muharibi menceritakan ke,padaku, ia

Ib,nu Katsir nrencantumkan dengan lafazbnya dalan tafsinryra (141303).
Mujahid dalam tafsinrya (hal. 718) dan Al Mawardi daram An-Ni,rcat wa Al
'Uyun (51241) dari Al Hasan bin Ali, Ibnu Unnar, serta Ibnu Az-Zubair.
Ibnu IGtsir dalam tafsinryra (l4l304).

95t
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berkata: Asbath menceritden kepada kami dari AMul Malilq
dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firmm-Nya, p6i
f#3 "Dan yang menyalcsikan dan yang disaksikan," ia

bed6ta, "Asy-syaahid 'yarg menyaksikan' adalah manusia,

' sedanglan al masyhwd 'yang disaksikan' adalah Hari

Kiamat."9s

37}Oz.Muharrmad bin Arnr mc,lrccritakan kepadalcrl ia bertata: Abu

Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,lrceritakan

kepada kami, [Al Harits menceritalcan kepadakq ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kapi, semuan)ra (Isa dan Warqal]e55 dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, te,ntang firman-Np, S2t3i2 "Dan
yang menyalcsilun," ia bc*ata, "(Maksudnya adalah)

manusia." Te,ntang finnan-Np, Sj$:"Dan yong disaksikan,"

ia bed<atq "(Maksudnya adalah) Hari Kiamat."e56

37003.Ibnu Humaid meirceritakan kepada kami, ia berkata; Mahrarr

menceritakan kepada kamt dari Sufran, dari Ibnu Abi Najih, ia

berkata, ",4sy-syaahid'yatg menpksikan: adalah manusia"

sedangkan aI masyhuud 'yang disaksikan' adalatl Hari
Kiamat."95

37004.Ya'qub menceritalcan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulalyatt
menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza, dari

Ilcrimah, tentang firman-Nya, ti#Sr.€t "Dan yang

menyalrsikan dan yang disaksikan," ia berkata, "Lafazh ;2Vs
'Dan yang menyaksikan' makzudnya adalatr manusi4

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 718).
Bagian ini luntur dari manuskiprya, kauri menetapkan ini dari naskah lain.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (10/3413).
Kami tidak menemukannya dengan lafazh ini pada riwayat Ibnu Abi Najih,
adaprm yang disebutkan darinya, bahwa ia bcrkata, 'Yang benaksi adalah Isa
putra Maryarn " sebagaimana disebutkan oleh Al Mawardi dalanAn-Nulut wa
Al 'Uyun (51241).

954
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' sedangkan fr#t'pan yang disaksitran' maksudnya adalah
adalah Hari Kiamat.:'es8

37005; Diceritakan kepadalru dari Al Husain, ia bertata: Aku
mendengar Abu Mir'adz berkata: ubaid mengabarkan kepada
karni, ia berkata: Aku me,lrdengar Adh-Dhahhak berkata
tentang firman-Np" f#3 )rgt "Dan yang menyaksikan dan

..,Wng disaksiken,'.' ia Ueftata, 'Iafazh )rg, 'Dan yang
menyaksikan', maftsudnya adalah manusia" sedangkan f#i. 'Dan yang disaksikan', adalah Hari Kiamat. Allatr berfirman,

"#'&. 
AfS 'Dan hai nu ,, afulah suatu hari yang

, disaksikan (oleh segala nathluk)'. " (Qs. Huud [ll]: 103)e5e

''Illama ,lain mengatakan bahwa osy-syaahid '!ang
menyaksikan- adalatl Muharnmad, sedangkan al masyhuud'\ang
disaksikan" adalah hari Jum'at. Riwayat ymg sesuai dengan pe,lrdapat

ini adalah: :

3lOM.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berlota: Yabya bin
Wadhih ,menceritakan kepada karri, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada lrami dari Yazid, dari Ihimalt tentang
ffrman-Nya, f#33)rt13 "Dan yang menyaksikan dan yang
disaksikan," ia berkatq "asy-syaahid'yang me,lryaksikan'
adalah Mutrammad, sedangkan al masyhuu!'yang disaksikan'
adalah hari Jum'at. Itulah firman-Np, 'i9*U+$\,1$i
#,'Maka bagaimanakah (halnya orang-b*ng kafir nanti),
apabila kami mendatangkan seseorang salcsi (rasul) dari tiap-
tiap umat'." (Qs.ArrNisaa' [4]: al)m
Ulama lain meirgatakan bahwa asy-syaahid '!ang

e5t Al Bagbawi drdrarn Ma'alim At-Tanzil (51547) dan Ibnu Athiyah dalam lI
Muhanar Al Wajiz $la@)
Ibnu Katsir dqla"! ta&irn)n (14R04).
Al Mawardi ddam An-Nukat wa Al 'Uytn (5124t) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim AbTawil (5 I 547).

v,t
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menyaksikan" adalah Allah, sedangkan al masyhuud '!ang
disaksikan" adalah. Hari Kiamat. Ri-wayat )ang s€suai dengan

pendapat ini adalatr:

37007. Ali me,nceritakan kgpadakrl ia berkata: Abu Shalih
me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadalru dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, )rg, "Dan yang menyaksikan," ia berkatA
"Allah.' Tentang ayat, f# uDan yang dbaksikan," ia
berkata, "Hari Kiamat."$t

Ulama lain mengatakan bahwa asy-syaahid '!ang
menyaksikan" adalah Hari Adhha, sedangkan al masyhuud '*yang
disaksikan" adalatr hari Jum'at. Riwayat yang sesuai deugan pendapat

ini adalatr:

37008.Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Syibah, ia
berkatao "seorang laki-laki bertanya kepada Al Hasan bin Ali
tentang firman-Nya, i#3*6: 'Dan yang menyakiikan dan
yang disaluikan'. Al Hasan lalu berkat4 'Apakatr kau pernatr

menanyakanrrya kepada seseorang?' Ia minjawab, 'Ya, aku
bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Az'Zlbur, keduanya
mengatakan, bahwa itu adalah hari poryeurbelihan dan hari
Jum'at'."962

Ularna lain mengatakan bahwa asy-syaahid '?ang
menlaksikan" adalah Hari Adhh4 sedangkan al masyhuud')aag
disaksikan'adalah Hari Amfhh. Riwayat yang sesuai dengan pendapat

ini adalatr:

Ibnu Athiyah d^lan. Al Milianar Al Wajb (51461) dan Al Bagbawi dalam
M a' alim AbTaruil (5 I 547).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (141305) dan Al-Alui dalam Ruh Al Ma'ani
(30/86).

96t
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37009.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Ibnu Abi Najih,

. dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang finnan-Ny4 )rg,
Slt: "Dan yang menyaksilcan dan yang disaksilcai," ia

' berkata, "Asy-ryaahid'yatgme,lryaksikan' adalah Hari Arafatr,
sedangkan al masyhuud '1ang disalaikan' adalah Hari
Kiamat."s3

Ulama lain mengatakan bahwa al masyhuud'\yatgdisaksikan"
adalah hari Jum'at. Mereka meriwayatkan ini dari Rasulullah sAw.
Riwayat menge,lrai ini adalah:

37010. Ahmad bin Abdirrahman menceritalcan kepada kami, ia
berkata: Pamanku (Abdullah bin Wahb) me,lrceritakan' ' kepadaku, ia bed6ta: Amr bin Al Harits me,ngabar*an
kepadalru dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Zaid bin Aima& dari
LJbadah bin Nusayy, dari Abu Dda, ia bertata: Rasulullatl
SAWbersabda,

.{sryir i63;x i,.i'4,gi,i.ir iri a>,iar * tr$
"PobanyaHah memtbaca ritor* ttntt*ht pafu hori,hon'at,
karena sesmggtrtrrya itll odolal, hori yang disaksihon oteh
pramolaikof .?ffi

Menunrt kami, ped4at ymg bcoar mcngcnai ini adalah
pendapat yang melryatakan bahwa Atlah bcrsumpah deirgan png
menyaksikan dan yang disaksikan. Pada sumpatrnya ini Allah tidak
mengabarkan kepada kita mana yang dimalsu4 syaahid .!ang

menyaksikan" atau masyhttttd'lang disaksikan". Se,lnua yang kami
kemukalmn tadi menurut ulamq bahwa itulah makna yang bisa

53
n Al Baghawi dalamMa'alim At-fanzil (51546).

Ibry Majah dalam As-Sunan (1637), Al Mundziri dalam At-Taryhib wa At-
Tarhib (U328), },J}fazz;i dalq,n Tahdzib Al Kamat (l}l23), dan Al eurthubi
dalanr tafsirnya (lg2Sq.
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dicakup oleh ayat, pi$: -tll62 "Dan yang menyaksikan dan yang
disaksikan."

Firman-Nya, ,r'rllfi{i;i $ "Bio*o dan terlabtatlah orang-
orang yang membuat parit," maksudn)ra adalah, terlalcnatlah orang-
orang yang membuat parit.

Sebagran ahli tafsirmengatakan batrwamakna firman-Np ;$
,tiBrt*5 "Binasa dan terlabtatlah orang-orang yang membuat
parit," adalatr khabar dari Allah tentang nerakq bahwa neraka
membinasakan mereka.

Para ulama berbeda pendapat tentang para pelnbuat parit yang
dimaksud, siapakah mereka?

Sebagian mengatakan bahwa mereka adalah kaum yang

dulunya ahli kitab dari sisa-sisa kaum Majusi. Mereka yang

berpendapat demikian me,nyebutkan riwayat berikut ini:

37011.Ibnu Humaid menceritakao ke,pada kami, ia berkatarYa'qub
Al Qummi menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Ibnu
/+bza, ia menuturkan: Ketika kaum Muhajirin kembali dari
salatr satu peperangan mereka, sampai kepada mereka berita
kematian Umar bin trftaththab RA, malca sebagian mereka
berkata, "Hukum apa )ang berlaktr pada kaum Majusi, karena
mereka bukan ahli kitab dan kaum musynk Arab?" Ali bin Abi
Thalib RA lalu ber\ata, 'Mereka dulunya Ahli Kitab, dan
*fiamer pematr dihal4lkan bagi mereka. Lalu salatr seorang raja
mereka meminumnya, sampai ia mabuk kare,nanya dan
akhirnya menggauli saudara perempuannya. Setelatr mabuknya

. hilang, ia berkata kepada saudara perempuannya, 'Celaka
kamu! Apa jalan keluar dari yang kau alanri ini?' Saudara
perempuannya lalu bertata" 'Berpidatolatr di hadapan manusi4
katakan kepada merekq "\Mahai manusia, sesunggtrhnya Allatl
telatr menghalalkan menikahi saudara-saudara perempuan".'
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SanB raja pun berpidato, ia berkata, 'Wahai manusi4
sesungguhnya Allah telah menghalalkan .untuk menikahi
saudara-saudara pererrpuan'. Orang-orang lalu berkata,
'Sesrmgguhnya kami berle,pas diri kepada Allah dari
pernyataan ini. Tidak ada , seorang nabi pun ),ang
menpmpaikan ini kepada karri, dan tidak kami dapati di
"dalam Kitabullah',

Sang raja lalu kembali kepada saudara percrrprrannya sambil
men5rcsal, kemudian berkata kepadanya, 'Celaka engkau!
Orang-orang tidalc mau mengalcui itu'. Saudara perempuannlNa

lalu berkat4'Re,lrtangkan ceureti-cemeti kepada metreka'.

Ia pun melalcukannya, ia merelrtangkan cemeti-cemeti kepada
m€rekq namun mereka tetap tidalc mau mengalcuinya. Ia pun
kembali kepada saudra perc,lnpuannya dengan menyesal. Ia
berkatq 'Mereka tetry tidak mau meirgakuinya,. Saudara
pere, puannya lalu berkata, 'Buatkan parit untuk merek4 lalu
perlihatkan itu k€pada rakyamu. Barangsiapa me,lrgakui (malca
ia selamat), dan barangsiapa tidalc mengakui maka lenaparkan
ia ke.dalam api'.

Sang raja prm melalnrkannya. Orang ),ang tidak me,ngalruinya
dilemparkan ke dalam qi.
Berkenaan 9*g*. mereka itulah Allah m€,lnrunkan ayat, $
2|ij196a$1@rr3,ifCf,;('Binasa dan terlabtattah orans-
orang yang membuat parit, yang berapi (dinyalakan dengan)
kayu bakar'. Hiossq XrgirFt&li;ti ,Kor"no orans-
orang mukmin itu beriman kcpada Allah.Yang Maha perkasa

tagi Maha Terpuj i' . 4.8ifr'6*i1 f*ir$i St, Sesungguhnya
orang-orang yang mendatangkan cobaan lcepada orang-orang
mubnin laki-laki dan poempuan'. Maksudnp adalatl
membalcar mereka. e#fs.gr.fr+ft;g\i,l"p
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'Kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka adzab
Jahanamdan bagi mereka adzab (neraka) yang membakar'.

Sejak itu mereka menghalalkan nikah dengan saudara
pere,lnpuan, il* perempua& dan ibu.'r65

37ll2.Bisyr menceritakan kepada kauri, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadalq tentang firman-Np, ,j;filgi\$
"Binasa dan terlalotatlah orang-orang yang membuat parit,"
ia berkata: Diceritakan kepada kami batrwa Ali bin Abi Thalib
RA berkata,'Mereka adalah omng-orang di pinggiran yaman,

kaum muknin berperang melawan kaum kafirnya lalu kaum
mukmin' mengalahkan kaum kafinrya. Kernudian mereka
berperang lagi unhrk kedua kalinya, dan kaum mukmin tetap
mengalatrkan kaum kafirnya. Mereka lalu saling membuat
perjanjian dan kesepakatan, bahwa tidak {an saling
menglrhianati. Namun ternyata kaunr kafimya berl*rianat,
mereka menawan kaum muhnin. Seorang lald-laki dari
kalangan mukmin lalu berkata kepada mereka, .Me,lrgapa

kalian tidak membuat peinawaran yang baik? IGlian
me,nyalakan api, lalu menghadapkan kami kepadanya. Siapa
yang mengikuti agama kalian maka itulah )ang kalian
inginkan, sedangkan )'ang tidak dicampakkalr ke dalam pi
sehingga kalian merasa lega'.'Mereka prm mengobarkan api
dan menghadap mereka kepadanp, dan ternyata mereka justnr
memasukinya. Kemudian tersisa seorang wanita tua, seolatr ia
menunda-nunda Sang bayr dalam buaiannya lalu berkat4
'Wahai ibu, masuklatr dan janganlatr menjadi mmafik,. Allatt
telah menceritakan berita dan kisatr m€treka."eff

As-suytrthi dalam Ad-Dun Al Man*ur (El 46:7),menyandarkannya kepada Abd
bin Humaid dari Ali bin Abi Thalib.
Al Baghawi dalarr Ma'atim At-Taruil (5/551) dm Ibnu Arhiyah dalmt Al

96'
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370l3.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaw menceritakan kepa$a kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
te,ntang finnan-Np, ,'.rsf.i.iii $ ,,Bin*a dan terlabtatlah
orang-orang yang membuat pari!," ia berkatq .Maksudnya

adalatr orang-orang yang terbunuh saat mereka mernbrmubnya,
pada hari mereka terbunuh.-s7

3lll4.Muhammad bin Sa'ad me,nceritalcan kepadaku, ia berkata:'r' Afhku menceritakan kepadaku, ia berkata: panranlcu

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrlcu menceritakan
kgpadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Np,
,5i *(/6i@F rr'.,3Jf +frl'Ji " B inas a d an t ert atoratt ah orang -
orang yang membuat parit, yang berapi (dinyalakan dengan)
layt bakar," ia berkatq 'Mereka adalah orang-orang dari
kalangan bani Israil. Mereka meurbuat parit di tanab keinudian
menyalalcan api di dalamnya" lalu merrberdirikan kaum laki-
laki dan kaum wanita di pinggir parit tersebut, mereka
dihadapkan kepadanya. Mereka menyatakan batrwa itu adalatr
banial dari para satrabatnya."%8

37015. Muhammad bin Amr menceritakm kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadalcu; ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada khmi, semuanya (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, #1Ji
,-r'sJf "Binasa dan terlalotatlah orang-orang yang membuat
parit" ia berkata, 'Maksudnya adalatl celah di tanah, di
wilayatr Najran. Mereka menyiksa manusia di dalamnya."se

Muharrar Al Wajiz Qla6\
AMurrazzaq dalam tafsimya (3 / 4 l3).
Al Mawardi dalamAn-Nukatwa Al 'Uyun (51?Al).
Al Mawardi dalam An-Nulat wa Al 'Uyun'(St24l) riwayat senrpa dari
Mujahid.

xt7

968

969

-



fafsinAfi:llrur}rrd

3T0l6.Diceritakan kepadaku dari AI Husain, ia, berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid menceritakan kepada
kami, ia berkata: Aku me,ndengar Adh-Dhahhak berkata
tentang firman-Np, ,r'rSi{^fii'$ ,,Bir*o dan terlabtatlah
orang-orang yang membuat parit," ia berkat4 .Mereka

menyatakan bahwa para pembuat parit itu berasal dari
kalangan bani Israil, mereka mengambil katrm lalci-laki dan
kaum percmpuan, lalu mernbuat parit-parit untuk mereka,
kemudian menyalakan api di dalamn)r,L lalu me,rnberdirikan
orang-oriang beriman di atasnya. Me,reka lalu bsrl@ta, .Kalian

kufur atau kami lernpartan kalian ke dalam api,.,s?o

370l7.Muhammad bin Ma'mar menceritalcan kepadaku, ia berkata:
Harani bin tnarah menceritakan kepadaku, ia bed."ta:
Harnmad bin Salmatr menceritakm kepada kami, ia bed.ata:
Tsabit Al Bannani mencenlakan kepada kami dari
AMurrahman bin Abi Iailq dri Shnhaib, ia bcrlcata:
Rasulullah SAW *rs*aa,

?(. ,t 

"t 
,bL'i or{, ,letS.# t:v|4 ttv

l:jaf gu a3i,i .*Fl s;r,,h uf ii,jui .3t5ir

i>r-:ir or35 ,jti ,tj';;tt 1& 6i ilgi:Ju .frs
:Ju .l+tr g4ilt,nt,Ut'i;;rtf, ,r7rl)t ,4Jt?;
',;"Llr ,yk 'u'* ,i;t'st ?ul)ur'; rsti>rfir oK
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$f .tt g4wv,:i)k #?A,+-;.;r,.ti,l Jfi,
Al Mauardi dalarn an-Nukat wa Al 'uw 6D4z) dan Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Taruit (5t 550, 55 l).
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*tikiu'{r;.pii Lb G'pt ei,plti)
,jG,i.ir-5r |nA:!6r iut ,ird;lt c,rlj ,oi.tL

.},-3' rp i,e,, ;r')ix * e$;& i :ettL
,tf lr *i?r3rii!i '*3,o4ti g3r )?\ ;t
rrit3i 

'iu .rrir ,r i;fu|t;: rb) ol ,Jtir i:*fi
t 'i,ju ,tii ; Wil; eir;;:ju .16r ,r nA
,Cr, glil-:Jv ,',i,Js1i ,)61? oo)'"**;

./tJr ,l?Atv,6!r,p#y et.iUf U

"Ada seoran-g raja poda zaman sebelum lalian. Ia memiliki
seorang tukang sihir. Tukang sihir itu mendatangi raja, lalu
berlrata, 'Sesungguhnya usiaht telah tua dan ajalht telah

" delrat, maka utuslah kepadalu seorang anak muda guna akau

ajari sihir.' Lalu diutuslah seorang pernuda yang kemudian ia
ajari sihir. Pemuda itu biasa mendatangi tulrang sihir itu,

sementara jalan di antara raja dengan tulcang sihir itu
terdapat seorang rahib. Bila pemuda itu tnelsvrtati sang rahib,

ia duduk dan mendengarkan pembicaraannya. Sang pemuda

begitu lragum dengan rahib dan pembicaraannya. Begitu ta
sampai lrcpada tukang sihir -lurena terlambat- serta-merta

ia dipuhtl seraya ditanya, 'Apa yang menahanmu?' Bila ia
hendak lrembali kcpada keluarganya, ia duduk dahulu di
hadapan sang rahib untuk mendengarkan perkataannya, dan

lcetilca ia sampai di nrmahnya, keluarganya memuhinya
seraya bertanya, 'Apa yang menahanmu (sehingga terlambat
pulang)?

Ia mengadukan hal tersebut kepada sang rahib. Rahib lalu
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berlrata, 'Jika tukang sihir itu bertanya kepadamu, "Apa yang
menahanmu?'". maka katakanlah, "Aht tertahan karena
keluargalcit." Jika keluargamu bertanya kepaddmu, "Apa yang
menahanmu?" Katakanlah, "Aht tertahan karena (belajar
dengan) tukang sihir".

Suatu lcali; ia menyaksilun binatang besar dan menahttlwn
yang menghalangi jalan manusia, sehingga mereka tidak bisa
menyeberang. Sang pemuda pun berkata, 'Saat ini aht alan
mengetahui mana yang lebih diridhai Allah, perintah ahli sihir
atau perintah rahib'. Setelah itu ia mengambil batu seraya
berlrata, 'Ya Allah, jilw perintah rah;ib lebih engkau cintai
daripada perintah tukang sihir maka bunuhlah binatang ini
kctika aht melempamya dengan batuku ini, sehingga mamtsia
bisa menyebergng'. Ia lalu melemparnya, dan binotang itu ptn
terbunuh, sehinga orang-orang bisa lcwat.

Berita ini lalu sampdi kepada sang rahib. Ketika perutda itu
mendatanginya, sang rahib berkata, 'sesungguhnya engkau
lebih utama daipada afu. Jika engkau mendapat ujian maka
janganlah engkau tunjulckan diihu'.

Selanjutnya, pemuda itu bisa menyemkthkan orang buta,
sopak, dan segala jenis penyakit. Allah menyemkthkan mereka
melalui lcedua tangannya

Alkisah, ada pejabat raja yang tiba-tiba buta. Latu dikatakan
lrcpadanya, 'sesungguhnya di tempat anu ada seorang pemuda
yang bisa menyembuhkan orang buta, sopak, dan segala
penyakit. Mungkin sebailorya engkau mendatanginya t.

Ia pun membawa hadiah yang banyak untuk pemudo itu,
lremudian menemuinyd dan berknta, 'Wahai anak muda, jika
englrau menyembuhkanfu mala englcau boteh memiliki semua
hadiah ini!' Pemuda itu menjawab, 'Aht tidak bisa
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menyembuhkanmu. Alran tetapi Allahlah yang menyembuhkan.

Jilra Anda beriman kepada Allah maka aht akan berdoa

kepada-Nya agar menyembuhkanmu'. Orang buta itu lalu
beriman, maka sang pemuda berdoa kcpada Allah, lalu Allah
menyemtbuhkannya.

Pejabat itu lalu datang lrcpada raja dan duduk di sisinya
seperti sedia kala. Sang raja lalu botanya, 'Bukankah engkau

dulwtya buta?' Ia menjmtab, 'Benar'. Sang raja lalu bertanya
lagt, 'Siapa yang menyemkthkanmu?' Io menjawab,
'Tuhanlu'. Raja berkata, 'Apakah komu memiliki Tuhan selain
dirifu?' Ia menjawab, 'Ya, Tuhanhr dan Tuhanmu adalah
Allah'. Demikianlah, sehinga ia tents-menents disiksa

sampai ia menunjul*an sang pemuda tersektt.

Pemuda itu W, didatangkan. Sang raja lalu berkata,
'Kembalilah kepada agamamu'. Namun pemuda itu menolak,

mala ia disilcsa, sehinga ia menw{ukkan sang rahib.

'Rahib itu pun didatangkon. Sang roja lalu berkata,
'Kembalilah kepada agamamu semula!' Ia menolak, maka di
tengah-tengah kepalanya diletak*an gergaji, lolu dibelah
hinggojatuh le tanah.

Kepada pejabat raja yang (dulunya) buta juga dikatakan,
'Kembalilah trepada agamamu semula, atau ahr akan

membunuhmu!' Namun orang yang tadinya buta itu .menolak,

malra di tengah-tengah kepalanya diletakkan gergaji lalu
dibelah hingga janh kc tanah. Kepada sang pemuda juga
dikatalan, 'Kembalilah kepada agamamu semula!' Ia
menolak, maka sang raja berkata, 'Bawalah dia ke puncak
gunung, bila ia kembali kepada agarnanya (biarkanlah dia).

Jika tidak, jatuhkanlah dia!' Ketika sampai di ketinggian
gunung, merelca sernua jatuh dan semuanya mati. Sang
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pemuda lalu be$alan n€ncari sampai bisa bertemu raja
. kembali. Raja latu bertanya, ''Mana kawan-kawanmu?, Ia
menjawab, Atlah'menjagalu dari mereka'.' Raja berkata,
'Bavvalah dia dalam sebuah perahu kecil, lalu bnvarah dia kc
tengah lautan. Jikn ia kcnbali kcpada'agama seiiura (maka
biwkanlah.ia). Jika tidak, .moka tengelamfunlah dia'.

Mereln pwr membmvanya hingga ke tangah laut, kcmudian
song pemuda bqdoa, 'Ya Allah, lindungilah dht dari mereka,.
Perahu itu pun pecah, (dan mereka semua tenggetam). Sang
pemuda lalu datang lagi kcpada raja. sang raja lalu bertanya,
'Mana kawan-lcowanmu?',Ia menjawab, ,Aht berdoa kepada
Allah, lalu Allah menjagaht dori mereka'. Sang raja lalu
berkata, 'Aht sungguh .afun membtnuhmu,. . Sang pemuda
lcemudian berkata, 'Kau tidak akan bisa memhnuhla. hingga
engkau melahtfun apa yang hryerintahkan,.

Sang perrruda lalu berkata, 'Kuaprlkanloh orangorang di
satu padang yang llas, lalq saliblah aht di batang pohon.
setelah itu ambitlah anak Tnnah dari wadah panahht, lalu
ucapkan, 'Bismi rabbil ghulom' (dengan,namo Tuhan sang
penuda). Dengan demikian engkau dapat membunuhht.

fung raja pun mengumpullun orang-orong di satu podang
yang laas, lalu matylib penuda itu, kcnudian mengambil
anak panoh dari wadah ponabrya. Kemudian ia meletakkan
tangannya di pangkal busar, kemudian memanahnya sambil
mengucapkan, 'Bismi rabbil ghulam (dengan namo Tuhan
sang pemuda)'. ?ernyata anak panah itu tepat mengenai
pelipisnya. Pemuda itu meletakkan tangannya di bagian yang
lrena panah, lalu meninggal. Orang-orang lalu berkaia, ,Kami

beriman kepada Tuhan sang pemuda'. Lalu dikatakan lcepada
raja, 'Tahukah Anda, sesuatu yang selama ini Anda tahttkan?
Kini sesuatu itu telah tiba, semua orang telah beriman,.
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Sang raja lalu memerintahkan uttuk memktat parit-parit di
beberapa persimpangan jalan, kcnudian dhyalalun api di
fulamnya. Roja pw bertitah, 'SW yang kemboli ke4da
agamanya semala, biarkanlah db. Jiko tidah lenparkonlah
dia kc dalamrqta'.

1 Orang-orang lolu menolaloqn, sehingga mtereka bergantian

dilemparkan kc dalamoya. Hinga tibalah giliran seaong
wanita bqrsama bayi yang sedong disusuinya. Tatkala ia
menghampiri, ia merasalun panasrrya opi, malca ibu itu
enggan untuk terjw lce datam api" Tiba-tiba sang fuyi berkata,
'Bersabarlah wahai lbttlet, sesunguhnya engleau berada

dalam kcbenaran'. Ia lrun rnasukke fulan api.'str

Ulama lain me,ngatakur batrwa mcreka adalah orang-orang

1rang dibalcar api, )raitu orang-ormg Lafir yang menyiksa orang-orang

beriman. Riwayat yang s6uai de,ngmpoldryat ini adalah:

3701 8. Diceritakan kepadaku

{a'far, dari ayahnya,

Ammar, dari AMullah bin Abi
Ar-Rabi bin Anas, ia berkatg

dari

dari
"sesungguhnya orang-orang png dimasukkan ke dalaur parit

adalah orang-oramg beriman, mereka mengucillcrm diri dari

manusia. Lalu seorang raja lalim dari kalangan pelryembatr

berhala mengirim utusan kepada mereka untuk nreirawarkan

mereka masuk ke dalam agaman)ra, na[nm mereka menolak. Ia

lalu membuat parit-parit, dan menyalakan api di dalamnya.

Mereka diberi pilihan antara masuk ke dalam agamanya atau

dilemparkan ke dalam apl itu. Ternyata mereka lebih memilih

dilerrparkan ke dalam api daripada kenrbali kgpada agama

mereka semula. Akhinrya mereka di lemparkan ke dalam api

itu.

e7t An-Nasa'i dalam ls-,Snzan Al Kubra (1166l), Abilnad dalam nnrsnadnya
(6117), dan Abdurrazzaq dalam rnrshannaftya (51425) serla At-Tafsir (31413-
415).
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Allah lalu menyelamatkan orang-oraog beriman yang

dilemparkan ke dalam kobaran api itu, yaitu mencabut nyawa

merbka sebelum mereka disentuh api. Sementara api itu keluar

ke tepi parit menge,lrai orang-orang kafir dan membakar

mereka.

Ituhh firrran Allah, 'kjfifr'Maka bagi mrerelu adzab

Jahanam',tli *rT:**,:;,r'-"'ds' oon bagi meretu adzab

yangmembakar',&

Ada perbedaan pendapat menge,nai letak iawabal qasam

ftalimat penimpal kata sumpa!: gi;dt*$d3\ "Demi lanstt yang

mempunyai gagusan bintang." 
:

Sebagan mengatakan batrwa pemimpalnya adalah +,i&"01,
\i5 "soungguhnya adzab Rabbmu benar-benar keras." iUwarrat

mengenai ini adalah:

370l9.Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kspada kami, ia berkata: Sa'id menctiritakan

kepada kami dari Qatadalu ia berkata" "Letak sumpahnya di
sini adalah '+{i*r,;$it 'sesungguhnya adzab Rabbmu

b en ar -b en ar kcr as' .l'fl 3

Sebagian ahli nahwu Bashrah mengatakan bahwa letak

sumpalnrya, wallahu a'lam, adalatr, ,tbil,A$ "Bin*o dan

terlaloutlah orang-orang yang membuat parit." Di sini tidak

ditampakkan huruf lam, seba$aimarp firman-Nyu, G1#ft "Demi

matahari dan cahayanya di pagt hari." (Qs. Asy-syamsy [91]: l), il
& ; {F "sesungguhnya beruntunglah orang yang menytcilcan iiwa
ftu." (Qs. Asy-Syamsy [91]: 9). Maksudnya adala]r laqad aflaha man

ial*aahaa "sungguh, berunfunglah orang yang menytrcikannya'',

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (l}l34l4),Ibnu Athiyah dalam Al Muiarrar
Al Wajiz (51462), dan Al Baghawi MamMa'alim At-Tanzil Q1522).
Ibnu Athiyah d^lam Al Muhanar Al Wajiz $la6\.

972
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yaitu dengan huruf lam. Bolehjuga Anda katakan bahwa di sini ada

redaksi yang didatrulukan, seolah-olah Allah bedsta quthila
ashhaaktl ukhduud, was samaa'i dzaatil buntuj "sungguh, t€latl

binasa orang-orang yang membuat parit, demi langit yang mempuqrai
gugusu bintang".ea

Seorang atrli nahwu Kuferhei bertatq "Dikatalcan di dalam

tafsir bahwa redaksi kalimat penimpal srmpah tcrlaalc pada reddrsi
katimat ;$ 'Binasalah', sebagaimana surnpO @;"i\:rt 'Demi
matahari dan cahayanya di pagi hari', ymg peninpalnya terletah
pada redaksi kalimat afiil 'sesungguhnya bentntunglah'. Dernikian

dalun tafsir."

Ia juga berkata, 'I(ami tidak mendapati orang Arab
me,ninggalkan kata sumpatr tanpa huruf lam yang, disambut deirgan

hunrf larz, atau i atau b1 atau ui. Jika demikim, maka seolatr-olatr ini
termasuk yang penimpla{nya meninggatkan itu, ksmudian memulai
posisi penimpal deirgan lehabar, sebagaimana ungkryan yaa ayyuhal
lzsaarl'wahai manusia' pada baryak pertataan.'fl6

Menurut saya, pendapat yang paling tepat me,ngenai ini adalah

pendapat yang menyatakan bahwa penimpal sumpahnya di sini
ditinggalkan, sedangkan khabar-nyaadalah redaksi pennulaan, karena

tanda penimpal sumpatr tidak dibuang oleh orang Arab dari perkataan

apabila mcmang berjawab.

Penalovilan yang lebih tepat tentang firman-Ny4 eAr$
,r'SJi adalah, terlalcnatlatr orang-orang yang menrbuat parit, yang

melemparkan orang-orang beriman lald-laki dan perempuan ke dalam
parit. Saya katakan bahwa inilah penalnnilan yang lebih tepat, karena

berdasarkm alasan yang kami sebutkan dari Ar-Rabi, yaitu Allah

Libat Al Muhanar Al Wajiz karya Ibnu Athiyah (51462).
Yaitu Al Farra.
Al Farra dalamMa'ani Al Qur'an Qn$) dengan lalirzbnya.

na
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mengabarkan batrwa bagi mereka adzab Jahanam. Seandainya mereka
tidak dibakar sewaktu di dunia, maka.redaksi firman-Nya, iff"'{t
oli"Don bagi mereka adzab yang membakar," tidakdapat aipanalni
maknanya, karena Allah mengabarkan bahwa bagi mereka adzab

Jahanam, sebab adzab Jahanam adalatr adzab yang menrbakar dengan

berbagai benhrk adzabnya di aktrirat. Al ukhduud atalah lubang yang
digali di tanatr.

Firman-Nya, ijji,2$2(ll "Yang berapi (dinyatakan dengan)
lcayt bakar." Kata r6i tembati kepada ,'l3Jf "parit", karena itu ia
khafadh. Bolehnya ,6i AitemUalikan kepada .u'r$f walaupun itu
selairury4 karena api berada di dalamnya sehingga seolatr-olah ia
adalatr parit itu. Jadi, redaksi ini bergulir untuk mengetatrui orang-
orang yang ditujunya dengan maknany4 dan seolah-olatr dikatakan,
"Binasalatr orang-orang yang membuat parit yang din$akan dengan
kayr bakar." Maksud firman-Nya, $i11g$ adalah berkaytr bakar ymg
banyalr. hi jika huruf wau-nya fothah. Adapun jika hrnrf wau4$!a
dhammah,makamalaranya adalah penyalaan. "

o{10

'i*i;:itut@i*'qrfi\,1,{4vi9:Ar@:;iW}'n

*,:Xi,frfiifij-,tr{t
'l<etika mqela funuk ili sekitanuyo, sedang merelco

menyal<sikmt apo yang m.uelca pertruat arhaitap otortg.
orang yang beriman. Dan nseka ddak menyilcsa' orclrtg.

orang rntlqnin itu, melahil<mtlorena cnang.orung ^uk^nirnt, b qiman l<cp ada Ntah Y ang Maha p itas a tisi Udtw
Tupuji."

(Qs. Al Bunruj [85]: 6,8)
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Takwitlirman,Au"h:.',*'pfi\lr;i4q9{r@,#W:tt
4aFr&V-3-SJy&,iSl;;@ (Ketiha mereka dudah di
sehitarnya, sedang mereka menyahsikan qpa yang mereha perbaat
terhadap orong-orong yang beriman. Dan mereka tidak nenyihso

mahmin ilu melainkan furena orang4rrang muknin
ita beriman hepada Allah Yang Maha Perkaso lagi Maha Terpuiil

Maksudnya adalah, png berapi (dinyalakan dengan) kayu
bakar, yang mereka duduk Q17 

*Ot sedtarnya," yakni di sekitar api.

$" fWgsecara harfiah berarti: di atasnya) maknanya adalah, mereka
dudnk di tepi parit api. Oleh karena itu, dikatalen: di atas api, artinya
di t€pi parit, sebab maknanya sudah dapat ditangkap oleh orang yang
mcndengamya

Pendapat Qatadatr mengc,nai ini sebagaimana riwayat b€rikut
ini: :

3l}2}.Bisyr mcnceritakan kepada kmli, ia bcqkata: yazid
grenccritalcan kcpada kami, ia bsdota: Sa,id mc,lrceritalcan

Igd" kami dari Qatada[ tcnrabg ayat, $i.tt@#fr*r'rtfu-:jt "Yang berapi (dinyalakan dengon) kayt bakar, kctika
merelca duduk di sekitarnya," ia berkata, .Maksudnp adalah
orang-orang berimqn.'ff

Penakurilan yang dikemulcalcan oleh Qatadah ini berdasarkan
madzhab orang yang me,ngalakan bahwa tclatr gugrr omng-orang
berimau yang dimasukkan ke dalam parit. I&mi telah menunjulkan
bahwa penahrilan )ang be,lrar adalah sclain pendryat )aog
dikemukakan oleh Qatadah ini.

Firman-Np, 3#'"efilr{4Lit;{r,,sedang mqeka
meryaksikan apa yang mqeka pobuat terhadap orang-orang yang

en Ibnu Athiyah d^larr.Al Muhanar Al Wajiz gA62).
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beriman," maksudnya adalah, orang-orang kafir menyaksikan apa
yang mereka perbuat terhadap onang-orang beriman, yaitu
ntenawarkan mereka.untuk kerrbali ke,pada agama mereka semula.

3i's, artnya budhuur "men5raksikan".

Pendapat kami dalarn hal ini sesuai dengan pernyataan para
ahli tafsir. Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini'adalatr: . '..

37O2l.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia be*ata: Sa,id menceritakan
kepada kat'ni dari Qatadah, tentzrng ayat, ',4rfi\L33,-Vit{,-iil *Seaong mereka' menyaksilcan apa yoii*u"*" pirO"ot
terhadap ordrtg-orang yang beiman," ia berkata, ..Maksudnya

Firman-Nya, 41 i- riii $\li|- 6 St;;t;S Ve,, D a n m ere tra
tidak meryliksa orang-orang mubnin itu,,melairlkqn karena orang-
orang mubnin itu beriman kepada Attah Yang Mgha perlcasa lagi
llaha TeTpuji.- Maksudnya adal4h, orang:orang kafir yang menyiksa
orang-orang beriman laki-laki dan perenrpqaq ke delem api itu karena
orang-orang itu beriman kepada Allatl. Hal itu sesusi dengan firman
Allah, $\li.3-61Jy uyrr;inkan tcarena orang-orang mulonin itu
beriman kepada Al!ah,- karena malananya adalah: melainkan karena
keimanan mereka kepada Allah. Karena itu adalah bagus pada posisi

Ql., karena keimanan mereka adalah sifat. 2,Fi 
,,yang Maha

Perlrnsa," dalam membalas'orang yang dibalas-Nya. # *Lagt

Maha Terpuji,". dengan kebaikan-Nya terhadap para makhltrk-Nya.,,

cco

As-suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (8/466), menyandarkannya kepada Abd
binHumaid dan Ibnu Al Mundzir dari Qatadah.
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SurahAl Burtunti

"Y arrg rn enfuny cn l<sai am lorrg.t ilorr bumi; ilan Allldh
Moha Menyalcsiltm segalo sesnaf,u. Sesungguhny a crang-

or:angycrtgnlrlndmtangl<lrrrcobarrnla;padaotorrrg-ofi mg
rrndcninlaki-lakidanper;enrpumlcenu,drionrwelsfiilork

bqtabu, n.all.r.baginrrrlekt diliab Jah.cwn fuibagi
nrr.elca ddzab (neralro) lffig mentfukat.'

(Qs. Al Buruuj [85]: 9,10)

Takwil firman Ailah: r* I tf $Yr'-allti +(fi\ lE 5,s5i
e# +rs'{;fr +rt; 5 V.F. fi'} J;4y",*fil tF tii syg q
(Yang -mempunyal keraJaan longtt don buml; dan Alllah Maha

Menyahsihan segala sesuotu. Sesangahnya otangerang yang
'mendatangkan cobaon kepodo orungerung muhmln tahl,lafi don
perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maha bagi mereka

adzab lahanam dan bagi mereka adub [nerakal yang membakar)

Maksudnya adalatr png mempunyai kerajaan langit yang

tujuh dan bumi, beser.ta semua yang ada di dalamnya.

Firman-Nya , '$ri, iF igflfr"Dan Attlah Maha Menyaksikan

segala sesuatu," maksudnya adalah, Allah Maha Menyaksikan
perbuatan orang-orang kafir para pembuat parit terhadap orang-orang

beriman yang mereka siksa. Allatr juga Maha Menyaksikan perbuatan-

perbuatan mereka lainnya dan perbuatan seluruh makhluk. Surga

Allah akan mengganjar mereka.

Firman-Nya,c;ifi$'ur!!1f;l.irjist"sesungguhnyaorang-

1t

]u
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orang yang mendatangkan cobaan lcepada orang-orang mulonin laki-
lahi dan perempuan " maksudnya adalah, sesungguhnya orang-orang
yang menimpakan cobaan kepada orang-orang yang beriman kepada
Allah, baik laki-laki maupun perempuan, dengan cara menyiksa dan
membakar mereka.

Para ahli tafsir juga bgrpendapat senada dengan pendapat
kami. Mereka yang berpendapat dernikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

37022.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Afhku me,nceritakan
kepadaku dari ayaturya" dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

*$fe(gjit l('g.ir-li 3t " Sesungguhnya orang-orang yang
mendatanglcan cobaan kepada orang-orang mubnin laki-laki
dan perempuan," ia berkata" "(Maksudnya adalatr) merrbakar
orang-orang muknrin laki-laki dan perempuan."eTe

37oz3.Muharnmad bin Amr menceritakan kepadalcu, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami,.ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya , f*'uji gt
"Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan,,, ia
berkata, "(Maksudnya adalah) 1nenyksa."e80

37024. Bisyr menceritakam kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, t'*'u.$3y

Ibnu Katsir dalam tafsimya QaBD) dari Ibnu Abbas dan yang lain dengan
lafazh: Haraquu.
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 719).

979
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c;'}Kr'a*ii "sesungguhnya orang-orang yang
mendatangknn cobaan kepada orang-orang mulonin labi-laki
dan perempuan" ia berkata, "(Maksudnya adalah) membakar
mereka dengan api."'8'

3702s.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
. mendengar Abu Mu'adz berkata: LJbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mende,ngar Adh-Dhahhak berkata
tentangfi rman-Ny4*i!(t'W$i't'ji*Mendatangkancobaan
kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan," bahwa
(maksudnya adalah) membakar mereka.eE2

37026.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub
menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Ibnu Abza, telrtang

ay at, #{(r'*lli f* irji St " S e s un g guhny a oran g- or an g
yang mendatangkan cobaan lcepada orang-orang mulonin laki-
laki dan perempuan," ia berkata, 'Maksudnya adalatr

membakar mereka."983

--Firman-Nya, V.A{? "Kemudian mereka tidak bertobat,"
maksudnya adalah, kemudian mereka tidak bertobat dari kekufuran
perbuatan mereka yang dilakukan terhadap orang-orang muhmin laki-
laki dan perempuan karena keimanan mereka terhadap flJlah. ,ti
'frr+fl; (Maka bagi rnereka adzab Jahanam) di akhirat. AGfu
g$"Dan bagi merela adzab [nerakal yang membalcar," di dunia.

370z7.Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Abdullah bin
Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari ayatrny4 dari Ar-
Rabi, tentang ayat, 'fii$(ifri "Moka bagi mereka adzab

9t2

9t3

As-Suyttthi dalanAd-Dun Al Mantsur (81466), mcnyandarkannya kepada Abd
bin Humaid dan Ibnu Al Muadzir dari QatadalU Asy-Syaukani dalan Fath Al
Qadir (51413) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (191295) dengan lafazh tanpa
isnad-rya.
Ibnu Katsir dalam tafsimya (l4l3l2).
Ibid.



Jahanam," di akhirat. g$$S'{r^'Dan bagi mereka adzab

(neraka) yang m,enbaka," di drmia.w

'.g,',iI.iiVnoie."e,rr;itiilfrrfr r';$f ,'ry

@j,+5$,fii1@#f i;rti
t'sesnnggutvry a ofimg- u(mg y ang berfuorrl dfiJ

meflgqidl@rr amal.mrul ydrJg slulih, bogi mr:el<a strgo
y aig nlmgalir di bow alvny o stngai. wngai; itulah

l<ebuutrngan y ang besar. Sesunggzhny a adz& Tulwvnu
benm-brrrrlrleqos."

(Qs. Al Buruui ieS]r ll-12)

orang yang bertmon dan meng*Jahan amal-anal yang sholih, bagi

merulea surga yong mengalir di bawahnya sqngai'sangal; itulah

lccberuntungan yang besan Sesungguhnya adzab Tahanmu benat-

benar hcras)

Maksudnya adalah, sesungguhnya orang-orang yang me,ngaktri

keesaan,Allab yaitu yang dibakr oleh para pe,nrbuat parit dan para

atrli tanhid lainnya. c;rJl3i.i]jit *Dan mengeriakon antal'amal

yang shalih," mengerjakan ketaatan kepada A-llut, -melaksanakan
perintah-Nya dan menjautri larangan-Nya. tr$Vn"l&'{
*Bagi merelra surga yang mengalir di brtvahnya sungai-sungai-"

@ri"AdilItdhari

et' Al Baghawi dalam Ma'alim At.Taruil (5/553), Al Qurth$i dalam tafsirnya
(191295), den Al-Ahtsi ddaltRuh Al Ma.'ani (30/91).
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Sungai-srmgai kharner, s-usu dan madu. 8:fir5,, *Iuloh

lceberttntungan yang besitr," atas apa )Nang mereka cari dengan

beriman kepada Allatr sewaktu di dunia dan melaksanakan apa )rang
Allatr perintahkan kepada mereka dan diridhai-Nya di dalamnya.

Firman-Nya, 

"#q,fi"6y 
"s"rurggohnya adzob Tuhanmu

benar-benar .keras;" maksudrrya adalah, sesungguhnya adz#Ku, hai
Muhammad, terhadap yang Aku adzab dan siksa dari para malchluk-
Nyra adalah benar-bqrar keras. Ini menrpakan peringatan dari Allah
untuk kaum Rasul-Np, Muhammad SAW, agar mereka tidak terkena
adzab dan kemurkaan-Np, sebagairrana ymg menimpa para penrbuat
parit karena kekufirran mereka tertadapl'bra, pmdustaan mc,reka

tutadap Rasul-Np, dm penyiksaan mercka terhadry orang-orang
beriman, baik laki-laki maupn percmpuill, di kalangan mereka.

{}{ll

u.369ffi .#lrfjr@3i.$$jgrff@:ur'q,$3r6r

3;$#j@#ijL.*iull$@ii.
'Sanrrgguhny o Dtuilah Yang lr,nercffiaLrm (rmalhh&) dffi

@rmulaarrrilarlrnrrrrrfl *ifr upkntnrya(lentffi).DidlahYong
lvlalrm Panganpun lggra MahoPengcsih, yffig nenprury ai
Ar"J, la$i Maha l/hilto', IvlohoKacsa &rlfrruat @a ya'nrg

dil<eheniloki,Nyc. Sudahlcah ilatolry kepailanw trrita lcoutn
,@un pawttarrrg fffffi,Fir' atlrrt dan (krurml)

(Qs. Al Brmrui [E5l: 13,18)

ffi ,r;6'ii#i:i6,#twwB##i;)
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Dfurlah Yong menciptakan [malshlahJ darl permulaan dan

menghidupkannya [hembaliJ. Dtalah Yang Maha Penganpun lagi

Maha Pengasih, yang mempanyai Arsy, lagt Maha Mulia' Maha

Kuosa berbuat apa yang dihehendqfi-Ifia Sudahhah fuang
hepado,mu berita haum-kaum penentang, lyaitu fuumJ Fit'aun dan

lkaum] Tsanud?)

Para ahli tafsir berbeda pendapat me,ngenai makna firman-Nya,

"*iC;i{i'{ 
*Sesungguhnyq Dialah Yang menciptakan [nakhlukJ

dari p*ntulaan dan menghidupkannya [kcnbaliJ ."

Sebagian mengatdcan bahwa malaranya adalalL sesungguhnya

Allah )xang memulai penciptaanq'a, Dialah yang me'lnulakan' Artiq'4
yang me|rgadalcan ciptaan dari permulaan. Ke,rnudian me,matikan

mefek4 ke,mudian me,lrghidupkan mereka kembali setelah mereka

mati seperti keadaan se,mula sebelum merekamati.

Mereka yang berye,lrdapat de,rnikian menyebutkan riwayat-

riwayatberikut ini:

3Tu2S.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

me,lrdengar Abu Mu'adz be,ltata: Irbaid menceritakan kepada

karni, ia berkata: Aku me,ndengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya, +rt;l "Yang mtenciptakan [makhlukJ

dari permulaan dan manghidupkannya [kembahJ," ia berkat4

'Maksudnya adalah menciptakan makhluk.'D85

37}zg.Yw[rs menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada kami, ia bertata: Ibnu Zaid berkata

te,ntang firman-Np"+nrt;l "Yang menciptakan fmakhlukJ
dari permulaan dan menghidupkannya fircmbaliJ," ia berkata'

'Merrulai penciptaan makhluk ketika me'lrciptakannya, dan

me,nghidupkan kenrbali pada Hari Kiatrtat."eE6

Ibnu Athiyah dalan Al Muhanar Al Waiiz $1a62).
Ibid.
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sesrrngguhnya Dialah yang menciptakan adzab dari permulaan dan

mengulanginya. Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

37030. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Afhku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahlru menceritakan
kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbap, tentang firman-Nya,

*ttt#i';,L, ia berkata, "Maksudnya adalatr menciptakan
adzab dari permulaan dan mengulanginya."esT

Menurut saya, penalovilan yang'lebih tepat dan lebih sesuai
dengan konteks ayat adalatr pendapat yang kami sebutkan dari Ibnu
Abbas, batrwa Dialah yang menciptakan adzab dari permulaan urtuk
orang ),ang kufur terhadap-Nya dan mengulanglnya. Sebagaimana
firman Allah SwT, 'fr+i(ifii, *Maka bagt mereka adzab
Jahanam," di akhirat, e,[tfS'gt"Dan bagi mereka adzab (neraka)
yang membakar," di dunia. Allah mernulai mengadzab mereka di
dunia" dan Dia mengulanginfia lag bagi mereka di aktrirat.

Saya katakan bahwa penalorilan itulah yang lebih tepat,

I*g-nq Allah meny,sulkan redaksi itu dengan firman-Nya, +,j$'l,t
31i!'"setungguhnya adzab Tuhanmu benar-benar lceras. " fehingga
ini menjadi penjelasan tentang matma kerasnya adzab Allatr yang
disebutkan sebelumnya. Ini lebih jelas daripada sebagai penjelasan
tentang hal yang tidak disebutkan sebelumnya. Di antara bukti yang
lebih menegaskan tentang kejelasan dan kebenaran yang kami katakan
adalah firman-Nya, i,i$l3j$ *Dialah Yang Maha pengampun tagi
Maha Pengasih.'i kri menjelaskan bahwa khabar yang disebutkan
sebelumnya adalatl mengenai adzabnya dan kerasnya siksaan-Nya.

Firman-Ny4 litJ\3jfiV$ *Dialah yang Maha pengampun tagi
Maha Pmgasih," maksudnyra adalah, Dialatr Yang Matra pe,lrgampun

w Al Masadi &lemAn-Nukat wa Al'Uyun (StZ43).
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kepada siapa yang bertobat kepada-Nya dari dosa-dosan)ra, dan Maha

Pengasih kepadanya.

' Para atrli tafsir berpendapat senada dengan pendapat kami.

Mereka yang berpendapat demikian me,nyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

37031. Ali me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan ke,padaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, !i:1r3fr1 "Yang Maha Pengampun lagi Maha

Pengasih,r' ia berkat4 "(Maksudnya adalah) Yang Maha

Mencintai."es8

37[32.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berl<ata

tortang firman-Nya, 3;{il3fi "Yang Maha Pengampun lagi
Maha Pengasih," ia berkata, "(Maksudnya adalah) Maha

Menyalangi."ese

Firman-Nya, 4 gltit "Yang mempunyai Arsy, tagi Maha

Mulia," maksudnya adalah dzul 'arsyil kariimu'Yang me,mpunyai

Arsy dan Maha Mulia".

Pe,lrdapat para atrli tafsir senada dengan pendapat kami.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

37033. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kemi, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

fimran-Nya, 4 #t;t "Yang mempunyai Arsy, lagi Maha

Mulia," ia berkatq "(Maksudqra adalatt) al kariim 'Maha

Al Bulfiari pada kitab: Tafsir Al Qur'aq bab: Tafsir Surah Al Buruuj (4/1885)
secan mauqufpada lb,m Abbas. Scra lbmr Hajar dalamFath Al Bari (8/699).
Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al 'Uyun (51243).

9Et
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Mulia'."9s

Ada perbedaat qira'at di kalangan qu/.ra' mengenai firman-
Nyq i#fi

Pada umumnya qurra' Madinatr, Makkah, Bashratr, dan
sebagian quffa' Kufatr membacanya dengan rafa', karena
dikembalikan kepada ji, yang artinya sebagai sifat Allatr Ta'ala.

Pada umumnya quffa'Kufah monbacanya dengan khafadh,ss'r
karena dianggap sebagai sifat .jFi.

Menunrt kami pendapat yang benar adalatr, kedu.anya sama-
sarra qira'at yarLg populer, maka dengan qira'at mana saja seorang
q ari' membacanya, telatr dianggap benar.

Firman-Nya, '*i-$A "Maha Kuasa berbuat apa yang
ditcehendaki-Nyo," mairsudnya adalatr, Dialah yang mengampuni
dosa-dosa para hamba-Nya yang dikehendaki-Nya apabila ia bertobat
dari dosa-dosany4 dan Dialatr yang akan menghukum siapa yang
terus-4ge,nerus melakukan dosa. Tidak ada yang dapat mencegah
perbuatan yang diperbuat-Nya, dan tidak ada yang dapat
menghalangi-Nya, karena milik-Nya segala kerajaan langit dan bumi,
dan Dia Matra Perkasa lagi Matra Bijaksana.

Firman-Nya, rAL;f,6:15, *sudahkah datang trepadamu

Al Bt'khari pada kitab: Tafsir Al Qur'an, bab: Tafsir surah Al Bruuui (4/1885)
secara mauqufpada Ibnu Abbas. Serta Ibnu Hajar dalamFath Al Bari (91699).
Hamzah danAl Kisa'i membacanya ;:,"A Airj, dengan khafadh.
Ahli qira'at lainnya merrbacanya 

-dedgan 
rafa'. Mereka menjadikannya

sebagai sifat untuk ji
Al Majiid adalah Yang Maha Mulia, rnaka mereka kepada
Allah Ta'ala, karena lebih layak unhrk termasuk sifatNya. Adapuu yang
rnembacanya dengan khafadhi, menjadikannya sebagai sifat untuk Arsy, dan ia
menerapkannya seperti pada firman-Nya, 2oLii;;fi'q, ,,Rabb (yang
mempunyai) Arsy yang mulia." (Qs. Al Mu'minuun [23]: 116). Arsy disifat
dengan dl karam sebagairnana disifati dengan al majd.Lihzt Huiiah At eira'at
(h^1.7s7).
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berita kaum-kaum penentang," maksudnlra ?dalab sudahkah datang
kepadamu, hai Muhamma4 b€rita kaum-kaurr penentang yang

menentang-Ku serta Rasul-Ku dengan penganiayaan dan pernaksaan

lang mereka lakukan? Berita itu telah datang kepadamu dan Aku telatr
memberitahukiuulya, maka bersabarlah terhadap penganiapan yang
dilahkan oleh kaummu terhadapmu ketika mereka menimpakan
kepadamu hal-hal yang tidak disukai, sebagaimana telah bersabar para
rasul-Ku ketika mereka mengalami cobaan dari orang-orang yang
me,nentang mereka. Mereka tidak menghormatimu ketika
menyampaikan risalatr-Ku kepada merek4 sebagaimana halnya para
rasul )ang Aku utus kepada orang-orang yang derrikian.
Sesungguhnya orang yang tidak membenarkanmu dan tidak beriman
kepadamu akan mendapat kebinasaarq sebagaimana para penentang
lainnya.

Allah SWT lalu me,lrjelaskan te,lrtang siapa kauur-kaum
pene,ntang itu? 

";3r3;;).*(Yaitu 
kaum) Fir'aun dan (kaum) lsamud)'

Allah me,rnulai dengan menyebutkannya karena ia pemimpin kaumnya
dan para pengilutrya. Makna r€daksi ini )raitu, sudahkah datang
kepadamu berita tentang kaum-kaum, )raitu Fir'atm beserta kaumnya
dan Tsamud?

Khafadh-nya lafazin id$. traraa dikembalikan t pra" tili
karena sebagai penafsirannya. Adapun harakat fothah padanya,

dikarenakan kata ini tidak dapat dr-kasrah, dn j\gai;$.
00{i

A36';,J @U s7t d;;s@:r# effir.g 5
@y.#d.i@

"Seornggulury a ofi mg. or cmg lrralfir selalu mendastalcmt,
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pqdnhnl Nlah mengepung merekd dmibelal<mg mereb.
Bahl<on yorng didustal<art rnereka iat. ialah Al Qrlr.'an yang

rrnilia, y ang tersim1an dalam l-auh Mahfuph."

(Qr. Al Buruuj [85]: L9.22)

rakwirfi .T?l.4yan:@Lj,r;Sro''15@,it,-lfS\W'u-$,5

!. 
je 

A A@ :4?'f,3; S $ e si n g g; u niy o o i o" {- o ki s i oli, s e t aiu
mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang
rnereka Bahkan yang didustakan mer.eka itu ialah Al Qur'an yang
mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuzh)

Maksudnya adalatr, orang-orang yang mendustakan ancirman

Allah sebenarnya bukan karena tidak datang kepada mereka berita-
berita tentang umat-umat yang mendustakan para rasul Allah sebelum

mereka, seperti Fir'aun dan kaumnya, Tsamud dan sebangsany4 dan

berita tentang siksaan yang ditimpakan Allatr kepada mereka akibat

mereka mendustakan para rasul, akan tetapi mereka mendustakan

watrytr Allatr dan penururuumya adalah karena mereka lebih
mementingkan hawa nafsu mereka dan mengikuti tradisi ne,lrek

moyang mereka. V"l;;tg "padahal Atlah mengepung mereka

dari belakang merelca, " terhadap semua perbuatan mereka, dan Allatr
meliputinya, tidak ada sesuatu pun yang luput dari-Nya, dan Allatr
akan mengganjar mereka atas semua ifu.

Allatr berfirman, :4if.3;l "Bahkan yang didustakan

merelra itu ialah Al Qur'an yang mulia," untuk mendustakan orang-
orang yang mengatakan terhadap Al Qur'an, "Itu adalah syair dan

sajak belaka," bahwa sesungguhnya tidaklah demikian, akan tetapi itu
adalatr Al Qur'an yang tnulia

37}34.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karri dari Qatadatr, tentang firnran-Nya, :43f.3';S
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"Bahkan yang di&tstakan mereka itu ialah Al Qur'an yang
mulia," ia berkata" "(Malsudnya adalatl) qur'aanun kariimun
'Al Qur'an yang mulia'."9

37035.Abu Kuraib meuceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats bin Ishaq, dari
Ja'far, dari Sa'id, te,ntang firman-Nya, :4if.3;S "Bahlan

' yang didustakan rnereka itu ialah Al Qur'an yang mulia," ia
berkat4 *(Maksudnya adalah) tcariim'mulia'."e3

Firman-Ny4 *jEdA "Yang tersimpan dalam Lauh
Mahfuzh," maksudnya adalah Al Qru'an png mulia, yang tersimpan
di dalam Lauh Mahfuzh.

Ada perbedaan qira'atdi kalangan qwra)pada lafazh P.;r,
Kalangan qufta'Hijaz (Abu Ja'far Al Qari' dan Ibnu Katsir),

qwra' Kufah (Ashim, Al A'masy, Harnzab, dan Al Kisa'i), serta
qwra' Bashrah (Abu Amr) membacanya .P.jE, dengan khafadh,
dengan pe,ngertian, al-lauh adalah ysng man'ul deirgan hifzh (yakrri
.#il sebagai na'at dl.t*de,mikian, maka pe,nakrnilanrryra adalatr,
di dalam lauh yarrg terpelihara dari tambatran dan peNrgurangan

terhadap apa yang telah ditetapkan Allah di dalamnya.

Kalangan quffa' Makl€h (Ibnu Muhaishin) dan qurra'
Madinah (Nafi) me,mbacanya 'b't-hi, dengan rafa',e% kareira

Ibnu Katsir mencantumkannya dengan tafazlrn)a tanpa sazad-nya dalarn
tafsimya (l4l3l4).
Ibid.
Nafi membac arya'q-ni ;jl, dengan rafa'. larncnjadikannya sebagai na,at
urtnk lafazh 3(j, yahi bil nuwa qur'aanun majiidm mahfuuzhun Jii lauhihi
'tabkan yang didust kan mcreka ialah Al Qur'an yang mrlia, )rang t€rsinr[lan
dalarn Lauh Mahfirzh". Ia berkata, 'Makna hifrhul qur'an.'tersiryannya atau
terpeliharanya Al Qur'an' adalah terjaga dari penrbnhan dan penggantiarl
sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada Al eur'an." Ini juga
menrpekan qira bl Ibnu Muhaishin dan Al A'raj.
lrhli qira'at lainnya nembacarya [jE. l,ilzt Hujjah Al eira'at (hal. 257) dan

9v2
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dikembalikan kepada 3(j,yaitusebagai na'at dan sifatrya. Maknanya

berdasarkan qira'at mereka berdua ini adalah, bahkan yang

didustakan itu adalah Al Qur'an yang mulia di dalam Lauh yarrg

terpelihara dari penggantian dan perubatran.

Menurut kami, pendapat yang benar mengenai ini adalatr,

keduanya surma-sama qira'at yang populer di kalangan qurra'
berbagai penjuru negn, dan makna keduanya salna-sama shahih. Jadi,

dengan qira'at mana saja seorang qari' membacanya, telah dianggap

benar. Jika demikian, maka dengan qira'at mana saja seorang qari'
membacanya, takwilan qira'at-nya adalatr sebagaimana yang telatr

kami paparkan. Telah diriwayatkan sebagai berikut:

37036.Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada karni, ia

berkata: Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,

tentang firman-Nyq dA "Dalam Lauh." la berkat4

"(Maksudnya adalatr) Uiinul Kitab.-es

37}37.nisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, .!.iiEQ4 *font

tersimpan dalam Lauh Mahfitzh," ia berkat4 'Maksudnya
. adalatr di sisi Allatl.'ee6

Ulama lainnya mengatakan bahwa dikatakan 'birkarena dari

datri Israfil. Riwayat yang sesuai dengan ini adalah:

37038. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Qurrah bin Sulaiman berkata: Harb bin Suraij

Ibnu Athiyah dzlamAl Muhanar Al Wajiz (51463).

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (51554) dan Asy-Syaukani dalan Fath
Al Qadir (sl4t4).
Al Qurthubi dalam tafsinrya (191298), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur
(81471), menyandarkannya kepada Abdurazzaq dgn Ibnu Al Mun&ir dari

Qatadah, serta Asy-Syaukani dalam tafsirnya (51414).
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Azizbn Shuhaib
menceritalcan kepada lemi dari Anas bin Malilq tentang

firman-Nya, lr.Fdy@:4i,r,3;S "Bahtcan yans
didustalcan mereka itu ialah Al Qur'an yang mulia, yang ,

tersimpan dalam Lauh Mahfiizh," ia berkata, "Sesungguhnya

Lauh Mahfitzh (lauh yang terpelihara) png disebutkan Allah
dalam firman-Ny4 !.Fdy@113,f.3;l 'Bahkan yang
didustalran mereka itu ialah Al Qur'an yang mulia, yang
tersimpan dalam Lauh Mahfitzh', adalah pada dahi Israfil."e7

{Deo

Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (l0&4l4) dan lbnu Athifh dalan Al
MuharrarAl Wajiz$la$)
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SURAH ATH.THAARIQ

"ur#i6:re;1@g:1 isvai-

qaL:6,r;i':ll;@apipi@ir6iyiglvr@,i2$r,{A:v

r6,{;f},nii6@,r..fri,ti'6@l'"!i.r#iil1,L@;1a

"Demilangit dmt yang ilatang padn malamhtri, tahul<ah
l&nru apa ydr.g ilatarrg pada malamhorri ihl? (Yaitu)

binatang yang cahaymrya menerrbus, tiddk ada ruaht jiwa
@iA pun melainl<mt ada penjagmya, Malahendaklah

manusia memperhatil<m, dmi apal<ah dia diciptalcmt? Dia
diciptal<m dmi air yang terpancm, yolngl<eluar dmi artaru
ailang sulbi dan ailang ilada. Seszngguhnya Allahbenar.

benar lcuasa une.tk mengernbalil<mwrya (hiilup sesudah
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ntalti). Poilohrni ilinmnpalikm vzgorlo rahasia" m&a *lorli.
kali dilah adabagi nlrrirutid itrrt sufritkcrofian pun itmt

dnak bula) seumrg penolong.n

(Qs. Ath,Thaariq [86]: 1.10)

yang dotang poda molam hari, tahuhah fomu apayang dotang pada
malam hari itu? waAOI bindang yang cahqrunya menembus, tidah
ada suatu jiwa [dirtJ pun melainkon ada penjaganyo Maha
hendahlah manusio memperhatikan dari apahah dia diciptahon?
Dia diciptahan dari air yang tetpancar, yang heluar dari antara
tulang salbl dan talang dado. Sesunggahnya Allah benar-benar
htasa untuk mengembalihannya [hidup sesudah matil. Pada hari
dinampa*kan segola rahoslo, maka sekall-hafi tWa* 

-iA" 
fu7,

la,anasla ltu sadu kekadan pan don tWoh [puta] saotang
penolong)

. Tuhan SWT bersumpah dengan langit dan yang datang pada
malam hari, yaitu bintang-bintang yang bercahaya dan tidak tampak
pada siang hari. Setiap )ang datang pada malam hari berarti tharaqa.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan penryataan para
aHi taair. Mereka yang berpe,ndpat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berilut ini:

37039.Muhammad bin Sa'ad me,nceritakan kepadaku, ia berkata:
Afhlu menceritakan kepadaku, ia berkataj pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan
kepadalru dari ayahnp, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nyra,

b&iPV uDemi langit dan yang datang pada malam hari,,, ia
berkata, "(Maksudnya adalah) demi langit dan yang tampalc

Takwil lirman Alleh:
'&.ir:#

(Demi langit dan
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pada malqn 1rrr.,ee8 
:

37040, Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kEada kami dari Qatadah, tentagrg firman-Nya , 
-AQ*11$9{3L

'ASiSiCo$,5 "Demi langtt dan yafig datang pada malam hari,
tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu?" ia
berkata, "(Maksudnya adalah) yang d.ptang menampak pada

malam hari dan tersembwryi pada siang hari."9ee

3704l.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,

'tentang firman-Nya, tl6t "Dan yang datang pada malam
hari," ia berkat4 "(Maksudnya adalah) tampaknya bintang-
bintang. Itu tampak padamu pada malam 1r^ri.rrl000

37042.Diceritakan kepadaku dari A1 Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: tlbaid menceritakan kepada
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata
'tentang firman-Nya, grht "Dan yang datang pada malam
hari," ia berkata, "(Maksudnya adalatr) bintang-bintang."l00l

Firman-Nya, ltirifiriirftll,i, "Tahukah kamu apa yang datang
pada malam hari itu?" maksudnya adalatr, wahai Muhammad SAW,
apakah engkau tahu apa itu yang dalang pada malam hari, yang Aku
bersumpatr dengannya? Yaitu bintang yang cahayanya menembus,
yakni cahayanya bersinar dan memancar.

:: As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (8/477).ee Ibnu Katsir dalam tafsimya (141315) dengan lafazh dan isnad-tya, serta Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (5/555) tanpa redalsi: Dan tersembunyi
pada siang hari.

'm Abdurrazzaq dalam tafsinrya (31416).
r00r Al Farra menyebutkan dengan lafadnya dalam Ma'ani Al Qur'an (31254),

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (9/80), dan Al Qurthubi dalam tafsinrya
(20n).
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Pendapat kami ini senada dengan pendapat para ahli tafsir.

Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

37M3. Ni me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan ke,padaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nyra, Ain$l *(Yaitu) binatang yang cahayanya

menembus," ia berkata" "Maksudnya adalah yang bersinar."lm2

3lo*.Muhammad bin Sa'ad menceritakan ke,padaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayalrku menceritakan

kepadaku dari ayatrry4 dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,
jifi$ *(Yaiu) binatang yang cahayanya meilembus," ia

berkatao "Maksudnya adalah bintang-bintang bersinar.l@3

Tsuquubu an-najm apabila bintang itu bersinar."

37A45.Ibnu Humaid me,lrceritakm kepada kami, ia berkata: Y'ahya bin
Wadhih menceritakan kepada kami, ia bertata: Al Husain

menceritakan kepada kami dari Yaztd, dari Ikrimalu tentang

firman-Ny4 $$Ai *(Yaiu) binatang yang cahayanya

menembus," ia berkate "(Maksudnya adalah) yang

mengmbus."lM

37046.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan'kepada kami, sem-uanya (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Np, $!f,', t ia

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3415) dan Al Mawardi daten An-Nukat
wa Al 'Uyn (51246).

LihatTafsir lbnu Abi Hatim (10.3415).
Al Jami' li Ablcam Al Qur'an kar,,a Al Qurthubi (2013).
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berkata, "(Maksudnya adalatr) yang cahayanya berkilauan."l00s

37047.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata, "Tsuquubuha adalah

cahayanya atau sinarnya. "l 006

37}48.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
tentang ayat, Sili'Ai *(Yaitu) binatang yang cahayanya

menembus.?' Ia berkata, "(Maksudnya adalah) bersinar."l0o7

37049.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya, *PiAi *(Yaitu) binatang yang
cahayanya menembus," ia berkat4 "Orang Arab menyebut a/s-

tsurawa (bintang kartika) dengan sebutan bintang, dan

dikatakan bahwa ats-tsaaqib adalatr bintang yang bernama

Zr;fnal (Satumus). Ats-tsaaqib jtga sebutan yang lebih tinggi di
atas bintang-bintang. Orang menyebut burung yang terbang

sangat tingg hingga (seakan) mencapai perut langit karena

sangat tinggi, dengan istilah qad tsaqaba' (iatelah menembus).

Orang Arab juga mengatakan atsqib naaralm, yatcni nyalakan

apimu."looS

Firman-Ny4 L|Wfr,#?4*Ttdak ada suatu jiwa (diri) pun
melqinl@n ada penjaganya." Para qurra' berbeda qira'at pada ayat

ini.

Mujahid dalam tafsirnya (bal. 720).
As-Suyuthi dalarr Ad-Dun Al Mantsur (7/80) pada penafsiran firman-Nya,
5. S l$*Suluh api yang canerlang." (Qs. Ash-Shaffaat [37]: l0)
Abdurazzaq dalam tafsirnya (31416) dan Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari
(8t6ee).
Ibnu Athiyah dalam At Muhanar At Wajiz (5t464) dan Al Bagh.iwi dalam
Ma' alim At-Tanzil (5/555).
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Abu Ja'far dari kalangan qurra'Madinah dan Hamzah dari

kalargan quna' Kufatr me,nrbacmya W:(rdengan tasydidpada htrruf
miim.

Diceritakan dari Al Hasan, bahwa ia juga membacanya

dernikian.

37050. Atmad bin Yusuf me,nceritakan kepadalcu, ia berkata: Abu
LJbaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj
menceritakan kepada kami dari Harun, dari Al Hasan, bahwa

ia menrbac *y'U1:(4:i1'$'tq, de,ngan tasydid. Ia berkata,

"(Maksudnya adalatr) illaa'alaihaa haafah'melainkan ada

per{aganya'. Demikian juga semua yang dengan tasydid di
dalam Al Qur'an."lm

NaIi dari kalangan guna' Madinah dan Abu Amr dari

kalangan qurr.a' Basbrah membacaqra t-li, dengan tatltfiftoro
Maknanya adalab karena sctiap jiwa (diri) pasti ada penjEgmfia. kri
karena lam sebagupemimpal b! A- ri sctelabnya sslngai siitah. tika
de,mikian, malca tidak ada tasydidpadrmya.

Qira'at ),ang saya tidak memilih selairmya adalah takhfif,
sebab itulah redaksi yrang dikenal dalam perkataan Arab. Segolongan

orang yang sangat mengerti bahasa orang Arab mengingkari batrwa

tasydid (dalam ungkapan seperti ini) dikenal dalam perkataan orang

t* fbnu Athiyah dalram At Muhanar Al Wajiz $la6$.r0r0 15oo Amir, Ashinl dan Hamzah membacanya '6,# 3q dengan nsydid, ya}rli
maa htllu nafsi illaa 'alaihaa haafuh "tidak ada suatu jiwa (diri) pun
mclainkan ada penjaganya'. Jadi, rl bermakna tj, dan (l bermalcna lL Or*g
Arab rncngatakan nasyarattullaah lammaa fa'alta, yang artinya iltai fo'atta
(nasyararkallaah illaa fa'arra 'alu persuryatrkan kamu kepada Allah, kecuali
kau lakukan').
Ahli qira'at lainnya membacauya rlt, dengan takhfif. r; di sini dianggap sebagai
taribahan pada qira'at ini, yang maknanya in hilu nafsin la'aihaa haafah
"sungguh, setiap jiwa (drl) pasti ada penjaganya". Lihat Hujjah Al Qira'at
(tral. 758).
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fuab. Hanya saja, Al Falra berkata, "Kami tidak mengetatrui alasan

tatsqil firakni dengan tasydid) dalam hal ini, dan menurut kami itu
adalatr suatu logat di kalangan suku Hudzail. Mereka menjadikan i1

bersama il1 tanpa tasydid sebagai r-1i, dqn mereka tidak melebihi itu.

Seolalr-olah dikatakan maa htllu nafsin:ilaa 'alaihaa haafizh "tidak
ada satu jiwa pun kecuali ada penjaganya". Jika benar apa yang

dikatakan oleh Al Farra, bahwa ini adalah logat Hudzail, maka qira'at
dengan itu boleh-boleh saja, dan shahih. Narmrn demikian, qira'at
yang kami pilih adalah qira'at lainnya, yaitu dengmtakhfifi karena itu
yang populer dalam perkataari .- orang Arab. Tidak selayaknya

meninggalkan yang lebih populer dan terilitr kepada yang diingkari.

3705l.Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu.

I-lbaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz
. menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata: Aku

mernbacakan kepada Ibnu Sirin ayat, \lQe:6,;koyla lalu

rnengingkarinya dan berkata, "Maha Suci Allatr, Maha Suci

611u5.rrloll '

Jadi, penakwilannya adalatr, karena setiap jiwa pasti ada

penjaganya dari Tuhannya, yang menjaga amalnya dan mencatat

secara rinci perbuatannya, yang baik dan yang buruk.

' Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

3l}s2.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

7*W:ii,".F'9q ia berkata, "setiap jiwa ada penjaga yang

r0r I Ar-Rdzi dalam tafsirnya (31/l 16).
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menj aganya dari kalangan malaikat."l 0l 2

37}53.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, qyl6oi?4
berkata, "(Maksudnya adalatr) para penjaga yang

menjaga amal, rezeki, dan ajalmu. Ketika engkau mati, wahai

manusia, maka engkau dibawa kepada Tuhanmu."l0l 
3

Firman-Nya, '&'e:*ii# *Maka hendaklah manusia

memperhatiknn dari apalah dia diciptakan?" maksudnya adalah,

maka hendaklatr manusia yang mendustakan pembangkitan kembali

setelah mati lagr mengingkari kekuasaan Allatl untuk

menghidupkannya kembali setelah matinya, memperhatikan',5'b
"Dari apakah dia diciptakan?" Dari apa Tuhannya menciptakannya?"

q):'rtqeL "Dia diciptakan dari air yang terPancar." Maksudnya

iaAan min rnaa'in madfuuq "Dd ait yang dipancarkan". Ini termasuk

yang digrurakan orang Arab, lafazh fa'il yang bermakna.. maf'ul-

Dikatakan bahwa strku-strlu yang paling sering mengqtqakal--------------nya

adalatr pendudtrk Hijaz jika mengikuti pendapat na'at, seperti

ungkapan mereka, haadzza sirr lcaatim (yalari sirr maktuum lrahasia
yang disembunuyikan]) dan hamm naashib (yakni hamm manshuub

[kedukaan yang ditularkan]).

Firman-Nya, ,rfiV,;eifi:r:cfr "Yang keluar dari antara

tulang sulbi dan tulang dadg)'maksudnya adalatr yang keluar dari

tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ada juga yang

berkata, "Keluar dari antara itu." Maknanya yaitu sebagaimana

dikatakan, dari kedua.hal ini akan keluar banyak kebaikan. Artinya,

keluar dari keduanya.

Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai malcna at-taraa'ib

Al Baghawi dalanMa'alim At-Tarcil (51555).

Ibnu Athiyah dzlamAl Muharrar Al Wajb $1a6fl.

l0l2

t0t3



$r,rtAdl,[iarriq

dan tetaknya

Sebagian mengatakan bahwa at-taraa'ib adalah terrpat kalug
pada dada perempuan. Mereka yang berpeirdapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat b€rikut info

3T}S4.Abdurralunan bin Al Asu/ad Ath-Thafawi memceritakan

kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Rabi'atr me,lrceritakan

kepada kami dari Salamah bin Sabur, dari Athiyah AI Aufi,
dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya" ,{7ft,,Jffilt"Tulang sulbi
dan tulang dada," ia berkatq "At-taraa'ib adalah tempat

kalung."lot4

37055. Ati menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
rncnceritakan kepadaku dri Ali, dri Ibnu Abbas, tentang
firrran-Nya, yrlfult,rl5lfiiraft- "Yong kcluar dari antara
tulang sulbi dan tulang fufu," ia bertata" '(Maksudnya
adalatr) dari antara dua buah dada pertmpuan."lols

37056.Ya'qub menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu ulayatr
menceritakan kepada kami dari Abu Raja, ia berkata: Ifrimatl
ditanya tentang at-taraa'ib, ia lalu berkata, "tti," sera)ra

me,nempatkan tangannya di atas dadanya, di antara dua buatr
dadanya.lol6

37}57.Ibnu Al Mutsanna melrceritakan kepadaku, ia berkata: Salm
bin Qutaibah menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
An-Nu'man Al Huddani menceritakan kepadaktr, bahwa ia
mendengar Ikrimah berkata tentang firman-Nya,,#\fi:".:;/
tifitg"Yang lceluar dari antara tulang sulbi dan tulang datdi,-

r0r4 Al Mawardi dalam An-Nutut wa Al 'Uytn (51247) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (5/556).

r0r5 Ibnu Athiyah dalam At Muhanar At lilajiz (51465') dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (5/5 5 6).

1016 Ibnu Katsir dalam tafsinrya (l4t3LG)..



TafsbAt}l:fhoha'i.

bahwa maksudnya adalah tulang sulbi laki-laki d.an tulang dada

perempuan

37058. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Syarik, dari Atha, dari

Sa'id bin Jubair, ia berkata, "At-taraa'ib adalahdada.-I0l8

3lOSg.Ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari

Mis'ar, dari Al Hakam, dari Abu Iyadh, ia berkata, "At-
taraa'fD adalah dada."lol9

37060. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata
tentang firman-Nya, ifiL,rtlifi.ri!; "Yang keluar dari
antara tulang sulbi dan tulang dada," ia berkata, "At-taraa'ib
adalah dada, dan ini adalatr tulang sulbi.2' Seraya menunjuk
punggungnya.lo2o

Ulama lain mengatakan batrwa at-taraa'ib adalatr yang di
antara kedua batru dan dada. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

37}6l.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Israil, dari Tsuwair,
dari Mujahid, tentang ayat, {St ia berkata, "Maksudnya
adalatr yang ada di antara kedua batru dan dada."l02l

37062. Muhammad bin Amr r4enceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

r0r7 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3415) dan AI Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (51556).

iif l n Baghawi dalam Ma' alin At-Tanzil (5/556).
rore Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al'Uyun 6;1247).to2o Al'Baghaw, dalam Ma' aljm At-Tanzit (slsso).
r02r Ibnu Athiyah dalam Al Muhanar Al lTajb gla6fl
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menc€ritakan kepada kami, semuan)na (Isa dao Warqa) dari
Ibnu Abi Najrlu 4ari Mujahid, tentang firman-Np, ,fit; ia
berkata, 'Maksudnya adalatl y"ng di bawahnya

tenggorokan .tttoxt

370fi3.Ibnu Hrunaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Sufla& ia berkata, '"Tuleng

sulbi pada laki-laki sedangkm at-taraa'ib pada perempuan,

1laitu di atas keduabuah dada'ilB

Ada yang mengatakan hahwa itu odalah dua tangan, dua kaki,
dan dua mata. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan ini adalah:

37064.Muhammad bin Sa'ad me,nceritakan ke,padaku, ia berkata:

Afhku me,nceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnp, dari Ibnu Abbas, te,ntang firman-Nya
,;611 #t 6:r:ij ia berkata, " At-taraa' ib "dalah uj rmg-uj ung
tatl, kedua tangan, kedua kaki, dan kedua 

^r,63t1024
3706J.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

meirceritalcan kepada kami dari Suflao, dari Abu Rarq, dari
Adh-Dhahhalq tentang firman-Np,,;i\i,#\fiL:& ia
berkata, "At-taraa'ib adalah kedua tanCan dan kedua 1"5.11025

37066.... ia berkata: Mahran menceritakm kepada kami dari Su8rao,

ia berkata: Ulama lain be*atq "At-taraa'ib adalah ovum
perempuan dan sulbi lrki-laki."l@6

Mujahid dalam taftirnya (hal. 720) dan Ibmr Aftiyah dalprn At Muhorar Al
Wajiz(s1465).
Ibnu Athiyah dalam Al Muhanar Al Vajiz $la6\.
Al Mawardi dalamAn-Mrktt wa Al 'Uytn 6n4T.
Ibid.
Kami tidak En€,mrkan dcngan lafizh ini dalarn rpfercnsi-refcrensi yang ada
pada kami. Riwayat ini disebuttan oleh Ibmr Aftiyah dqle'rr. Al Mulunar Al
Wajb (51465) dari Suryan d€ngan hezh Dari antara ulang sulbi laki-laki dan
tulang dadapercryuan

tux2

1023

t02,f

lg25

tulS
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37067. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang fi rman-Nya, ;til\i vifi fi:r$- ia b erkata, " At-t ar a a' ib
adalah kedua mata, kedua tangan, dan kedua fta]ki.r'lozz

Ul4ma lain mengatakan bahwa maknanya adalah, yang:keluar

dari antara tulang sulbi laki-laki dan tenggorokannya. Riwayat yang

sesuai derrgan pendapat ini adalah:

37068. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, ,#i#:r:i#
;tAV ia berkata, "Maksudnya adalatr yang keluar dari antira
tulang sulbi laki-laki dan tenggorokannya. " 

I 028

Ulama lain mengatakan batrwa itu adalah tulang rusuk yang

ada di bawah tulang sulbi. Riwayat yang sesuai dengan ini adalatr:

37}6g.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkaia: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far,
dari Sa'id, te,ntang firman-Ny4 ,jfitlt;A,#.L:{* ia berkat4
"At-taraa lD adalah tulang-tulang rusuk yang ada di bawatr

fulang sulbi."lo2e

Ulama lain mengatakan bahwa itu adalah saripati janhrng.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalatr:

37070.Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits
menceritakan kepadaku: Ma'mar bin Abi Habibatr Al Mudaini
menceritakan kepadaku, bahwa telah sampai kepadanya
tentang firman All+, ;AV;\i*r;# ia berkata,

Al Mawardi dalzmAn-Nulcat wa Al 'Uyun (51247).
Al Baghawi mencantunkan riwayat serupa dalamMa'alim At-Tanzil (51556).
IbnuAthiyah dzlamAl Muhanar Al llajiz (51465).

ta?
r028
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'Maksudnya adalah saripati jmtung dan dri situlah terjadinya

anak."lom

Me,nunrt kami, p€ndryat ymg benar m€ngenai ini adalah

pendryat yang menyatakan bahwa itu adalah tempat kalmg pada dada

p€r€,mpuan, kar€Nm inilah makn yeg dikcnat dalm perkatam orang

Arab. De,mikian juga yang terdeat dalam spir-qair mereka Al
Mutsqib Al AMi bertata,

eP,t*r,; gd PY # -i e';; fl nt
"Dan berupa errros Wg dikalugkan di tengah dadd,

sqerti warna gading yang fidak bercaboog."'0"

Adayanglo32 berkat4

';3t: L6r *G.n # W); ,StLtV'1t,
"Dan za'faran pada belahan dadanya,

menggetarkan leher dan kerongkongar.r;Io33

Firman-Nya, i$*&h "sannggtrtnya Allah berur-benar
htasa wttttk mengembalikawgta," maksudnf adalab sesungguhnya

Tuhan pag telah menciptakan keli& hai manusia, dri air yang

terpancar itu, lalu menjadikan kalian sebagi manusia )rang s€mpuroa

setelah sebelmrnla kalian hm1'a benpa air f,mg terpancar, adalah

benar-benar kuasa untuk mengembalikmnya.

Para ahli tafsir berMa pend4at meirge,nai huruf ha' pada

lafazh firman-Nya, .9$ "mengembalilannya", ke mana kembalinya?

to30

to3t

t032

to33

Al Mawardi dalg,/n ln-lrlylsal wa Al 'llyur 6fUT.
Ini bait syair dad qasidah yang menceritakan uta. Lihat Ad-Diutw, (hat. 54)
dan Ibmr Athiyah dalamAl Muhuru Al Vojiz $1a6fl.
Yaitr Umr bin Abi Rabi'ah-
Lfrat Ad-Dtwan (hal. I 64).
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Sebagran mengatakan bahwa huruf ha' iru kembali kepada al
maa' "ait''. Mereka belkata, "Maknanya yaifu, sesungguhnya Allah
'r!'B"nor-benar htasa', untuk mengembalikan air mani dari tempat
ia keluar." Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalatr:

37}7l.Ya'qub menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Ulayatr
menceritakan kepada kami dari Abu Raja, dari Ikrimatr,
tentang firman-Ny4'"5 +=t ti'iy " Sesung guhny a Al I ah b enar -
benar lansa untuk mengembalikannya," ia berkata,

"sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk
mengembalikan ke dalam tulang sulbinya.'Io34

37072.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
An-Nu'man Al Hakam bin Abdillatr menceritakan kepada
kami, ia berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu
R"j", dari Ikrimah, telrtang firman-Nya, '"F*r&'it
"Sesungguhnya Allah benar-benar htasa antuk
mengembafikannya," ia berkat4 "(Maksudnya adalah) pada

tu15i.:rlo3s t

37l73.Ubaid bin Isma'il Al Habari menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abdunahman bin Muhammad Al Muharibi
menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujatrid, tentang
firman-Nya,'"$..*t&'il "sesungguhnya Allah benar-benar
htasa untuk mengembalikannya," ia berkata, "(Maksudnya
adalatr) mengembalikan air itu ke saluran sperma.;'1036

37074.Nashr bin Abdinatrman Al Audi Al Sasysya' menceritakan
kepadaktr, ia berkata: Abu Qathan Amr bin Al Haitsam

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (5/247) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Taruil (5/556).
Lihat atsar yang lalu.
Al Bulhari pada kit"b, Tafsir Al Qur'an, bab: Sruah Ath-Thalaaq (3/1209), Al
Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'Uyun (51247), dan Al Qurthubi dalam
tafsimya (2017).

t0t4
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1036
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melrc€ritakan kepada kmi dari Warqq dari AMullah bin Abi
. Najih, dari Abdullatr bin Abi Bakar, dari Mujahid, tentang

firman-Ny4'"fi.;;iih "Sanmggtrttrya Allah benar-benar
latasa untuk mengembalikawqp," ia berkata, "(Maksudnya
adalah) untuk mengembalikau air mani kepada saluran

spetrma"lo37,

37075.Muhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia bertata: Abu
Ashim meirceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakm kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakm kepada lerni, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kemi, scmuanya (Isa dm Wrqa) dari
Ibnu Abi Najilu dari Mujahi4 tentmg firman-Np, '"$*r&frt', . "seswtgguhnya Atlat furrar-bur lausa wttuk
mengembalilannya," ia be*ata, "(Maksudnla adalah)

me,nge,mbalikan air msri ke salurm Sp€[ma"lo38

37076.Ibnu Ba.rysyar meirceritakan kqada kmi, ia bertata:
Abdurrahman meirccritakm Iepada kami, ia bertda: SUEEI
menceritakan kepada krrri dai Al-Iaits, dari Mujahi4 tentmg
firman-Np, }F.*&h "fusarlrgulllz1n Allah bqur-henar
hnsa wrt* mengenbalikanryn" ia bertata, "(Matsudnla
adalah) ke saluran slxf,ma"lo3e

37077.Ibnu Humaid menceritakm k@a kui, ia bertata: Mabran
menccritakao kcpada kami dri SUS/u, dari Al-Iaits, dari

Mujahi( tentang firmm-Np, '"F.p&$ "&sutguhnya
Allah benar-benar lausa wtt* mangenMikonqta," ia
bertata, "(Maksudnya adalah) mogcmbalikmla ke sduran

Mujahid dalam a8irnf,a (hal. 720) de Al Ba$swi &lrmMa'alim At-Tawil
(5/556).
Mujahid ddam a&inryra (hal. 720) deo lbm Hajr d'l"rn Taghliq At-Ta'liq
(4t4).
Ibru Hajar daten Taghliq At-Ta'liq (414).

lo37

1038

t039
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sperma."lo4o

Ulama lainnya mengatakan batrwa maknanya adalatr,

sesungguhnyb Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan

manusia menjadi air, sebagaimana sebelum Allatr menciptakannya

dari air. Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalatr:'

37078.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Llbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhatlhak berkata

tentang fi rman-Nya,'"y e-t &i1+ " S es un gguhny a All ah b enar -

benar htasa untuk mengembalikannya," ia berkata,

"(Maksudnya adalah), jika Aku mau maka Aku
mengembalikannya sebagaimana Aku telatr menciptakannya

dari air."lo4l

Ulama lain mengatalcan batrwa maknanya adalah,

sesungguhnya Al.lah benar-benar kuasa untuk menahan air itu.
Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalatr:

37079. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata
tentang firman-Nya,'"!+=t{i'it " sesungguhnya Altah benar-
benar htasa untuk mengembalikannya," ia berkata,

"(Maksudnya adalah) benar-benar kuasa mengembalikan air
itu sehingga tidak keluar, sebagaimana Dia kuasa untuk
menciptakan darinya apa yang diciptakan-Nya, maka Dia juga

kuasa untuk mengerrbalikannya."l m2

Ulama lain .mengatakan bahwa maknanya adalah,

sesungguhnya Allah belrar-benar kuasa untuk melrgembalikan

As-Suynthi dalamAd-Dun Al Mantsur (21749), kepada Abd
bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir dari Mujahid.
Al Baghawi dalam Ma' alim ArTanzil (5i556).
Ibid.
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manusia dari kondisi tua ke kondisi muda. Riwayat yang sesuai
dengan pendapat ini adalah:

37080.Ibnu Humaid me,lrceritakan kepada kami, ia bertata: Yahya bin
Wadhih menceritakan kepada katrri, ia berkata: Al Husain
m€,lrceritakan kepada kami dari Muqatil bin Hay5ran" dari Adh-
Dhahhak, tentang firman-Nya, i6.x;&'it "sesungguhnya
Allah benar-benar htasa untuk mengembalikannya," ia
berkatq "(Maksudnya adalah), jika Aku bertehendak rmtuk
mengernrbalikannya dari tua ke kondisi mudq dan dari kondisi
muda ke kondisi bayi, dan dari bayi m€qiadi air maqi."lB3

Berdasarkan penahrilan ini, maka huruf ia'pada lafazh .#&
" Untuk mengembalikannya," ke,mbali kepada lafazh';r*ij " llanus ia" .

Ada kalangan png menyatakan batrwa huruf ha'ini kembali
kepada latazh ',,(;rf "Manusia," bahwa maknaqra adalah,
sesungguhnya Allah be,lrar-benar kuasa untuk menghidupkannya
kernbali sesudah mati. Riwayat png sesuai dengan pendapat ini
adalah:

37081. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan
kepada kami dari Qatridab, te,lrtang firman-N1q '"Fe=r{iitt
"Seswtgguhnya Allah benar-benar hrasa untuk
mengembalikannya," ia berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala
be,nar-benar kuasa untuk membangkitkannya ke,mbali dan
mengembalikannS/a."1 M

Pendapat yang paling tepat meoge,oai ini adalah pe,ndapat yang
menyatakan bat*va maknanya adalah, se.sungguhnya Allah benar-

Al ldawardi dalam An-Nukat wa Al 'UW 61247) dari Adh-Dhahhak, serta Al
Baghawi dalanMa'alim At-Tanzil (51550 dari Muqatil bin Hayyan
Al Mawardi dalam An-M*at wa Al 'Uytn (sDa\ dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (5/550.

1il3
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benar kuasa untuk mengembalikan manusia yang diciptakan dari air
yang terpancar hidup kembali sesudah matinya, sebagaimana sebelum

matinya. Saya katakan bahwa ini pendapat yang paling tepat,

berdasarkan firman-Nya, $?i&ii *Pada hari dinampaklcan segalq

rahasia." Karena redaksi ini setelatr redaksi firman-Nya,'"$-i&'iy
"Sesungguhnya Allah benar-benar lamsa untuk mengembalikannya,"
termasuk berita-berita Hari Kiamat. Ini menunjukkan bahwa yang

sebelumnya juga termasuk itu. Termasuk jraga i)?i&iL"Pada hari
dinampakkan segala rahasia." Allah benar-benar kuasa untuk
menghidupkannya kembali sesudah matinya, pada hari dinampakkan

segala rahasia.

Jadi, kata "hari" termasuk sifat "pengembalian", karena

maknanya adalah, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk
mengembalikannya pada hari dinampakkan segala rahasia.

Maksud Iirman-Nya" ';fril;i'6. *Pada hari dinampalckan

segala rahasia," adalah hari dicobanya (dibuktikannya) -rahasia-
rahasia para hamba. Pada hari itu tampaklah segala yang tidak tampak

dalam pandangan para hanrba sewaktu' di dunia, yaitu berupa

kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allatr dan ditugaskan untuk
dilaksanakan.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para

atili tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

37}Sz.Diceritakan kepadaku dari Abdullah bin Shalih, dari Yatrya bin
Ayyub, dari Ibnu Jtraij, dari Atha bin Abi Rabatr, tentang
firman-Nya, 

",fAi,Ii'6- 

*Pada hari dinampakkan segala
rahasia," ia berkata, "Maksudnya adalatr puasa, shalat, dan

mandi junub. Itu adalatr ratrasia-rahasia. Jika berkehendak, bisa
saja Allah berfirman, 'Engkau berpuasa tapi sebenarnya

engkau tidak berpuasa. Engkau mengerjakan shalat padahal
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sebenrnya engkau tidak shalat. Engkau mandi junub padahal

s€b€narnla tidrk.-les

37083. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia. berkata: Sa'id me,lrceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, {fifi$'{2,,pada hari
dinampal*an segala rahosia," ia berkatq "sesunggubnya
rahasia-rahasia ini dicobekan, maka ratrasiakantah kebaikan
dan tampattantatr jika kalian bisa. Tidak ada kekuatan kecuali
dari Alt6a-tolo

37084.Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
me,nceritakan kepada kami dari Su$na& tenteng fimran-Nya f!
'r#rrp *Pada hari dinampat*an segala rahasia," ia berkata,
'Dicobakan."lBT

Firman-Nyr, /rb'iJ;';iu56 
*Maka setcali-kali tidak ada bagi

manusia ifit suatu kclantan par dan tidak (pula) seorang penolong,"
maksudnya adalah, maka pada hari itu orang kafir sama sekali tidak
mempun)rai kekuatan yang d4at uiencegatr adzab Allah dan
kepedihan siksa-Np, serta tidak pula menrpunyai penolong png
dryat me,nolongnya sehingga menyelamatkannya dari segala hal yang
dibe,ncinp, padahal sewaktu di drmia ia dapat mengegah siapa pun
png akan bqbuat buruk t€ftadaenya, dan kembali kepada

)ang deat me,lrolongnya dari sirya prm )ang hendak menganiayanya.

Pendapat para ahli tafsir s€nada dengan pendapat png kami
kemukakan me,lrgenai ini. Mereka yang berpendapat demikian
menyebu&an riwayat-riwayat berikut ini:

Al Bagbawi dalam Ma'alim At-T@Eil (5/550 dao Al Qrrthubi dalam tafsimya
(10205).
As-Suy,rxhi drlam Ad-Dwr Al M@raur (El47q, mnyandarkaoqra kepada
Abdurrazzaq, Abd bin Hrmi4 dan lbou Al Mrmdzh dad Qatadah-
Ibm Amiyah d^l^n Al Muhorror Al Wajiz (5146q dan Al Baghawi dalam
Ma' alim Ar-Tarail (5/5 56).
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37085. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan _kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, *t7i;3u56 

*Maka

selrali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kehtatan pun dan
tidak (pula) seorang penolong," ia berkata, "Maksudnya
adalatr yang dapat menolongnya dari (siksa) Allah."to48

37086.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari eatadah,
tentang firman-Nya, /-fi; "Dan tidak (pula) seorang

.penolong," ia berkata" "(Maksudnya adalah) suatu kekuatan
yang dapat mencegahnya, dan tidak pula penolong yang dapat
menolongnya dari (siksa) Allatr."r o4e

37087.A1i bin satrl menceritakan kepadaku, ia berkata: Dhamratr bin
Rabi'atr menceritakan kepada kami dari Su$an Ats-Tsauri,
tentang firman-Ny4 $1;rjn"suatu kelantan pun dan tidak
(pula) seorang penolong," ia berka(a, .Kekuatan- adalatr
kelompok (golongan), sedangkan pelrolong adalatr sel:utu.,'r050

cc{t

@dr4;t 6 @ 35 ltr fiL@r fii s6 afilv@r eitvti ;6v

uDeni langit yarrg *ngorrd*g lrujan, itmr hrni yarlg
manpurryai fiirnbuh.tunrbuhmr, sesur\gguhnya Al Quf an

itubendr.bqtar fit-an yang merrisahl<m (mtara Wnghaq

Al Quthubi dalamtafsimya (20110).
Abdunazzaq dalam tafsimy a Q I aft).
Y{{a dahm tafsirnya (hal.720), Al Mawardi dalamAn-Nukat wa At ,Uyun

(51247), Abu Nu'aim dalam Hilyah Al Autiya' (7177), dan Asy-syaukani daiam
Fath Al Qadir (51420).
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ihn yorng bdil), ilan selcali.l<di bularrilah ilio sgryflsy.gnto:l,.
Sesnngguhnya orcmglorfir ifii nrr:encanalorn ti\a ilaya ydrJg

iohfr dengary sebenar.benanya Dan Alcu pun menhm
retwuuo (pulo) ilmgan sebenar.fuya l(arena itu M
tiariguhlah ucmg.onmg l<afb itu, yairlrr beri trlngguliah

nqelro iat bumg sehentur ."
(Qs. Ath,Thaariq [86]: ll.l7l

rakwl rirman n*1W,i1@7pie6.rtri_g@ {lVl--{At'r;'M1-#r1#@ts"5.v@(K- r,1$:r@: s$Kt" (D".t
lansit yarrg mengandung hajan, dan bumi yong mempanyai
tumbah-tumbuhan, sesunggahnya Al Qur'an itu benar-benar

firman yong memisahkan [antara yang haq dan yang builJ, dan
sefuli-foli buhanlah dia sendaaqurau Sesungguhnya orang hafir
itu merencanahan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.
Dan Aht pun membuat renaana [palal dengan sebenar-benarnyo.
Karend" itu beri tongguhlah orang4tang hafir itu, yaitu beri
tanggahlah mereka ita barang sebentarl

Allah Ta'ala berfirman, *{.lbfs-f,At uDemi langit yang
mengandung hujan," yang me,mbawa hujan dan rezeki para harrba
setiap tahrm." Contoh (dengan p€maknaan ini) adalah r ngkapan Al
Mutanaktrkhil tentang sifat hujan berikut ini:

,p-,F ,;.tt 11# tiyi.;, i)s'ei.f

"Putih bagaikan tetes hujanyang berjatuhan

kala terbenam pada htmulan yang busembunyi."rosr

Pendapat kami dalarn hal ini sesuai deirgan pernyataan para

aili ta8ir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

rotr lb,nr Aftifh dalam Al Muhanm Al Wajiz (514(fi).
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riwayat berikut ini:

37088.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufian menceritakan

kepada kami dari Ktrushaif, dari Ilaimah, dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Nya, tlV|-rfAS "Demi langit yang mengandung

hujan," ia berkat4 "(Maksudnya adalah) awan yang

. mengandung hujan."los2

37O89.Ali bin Satrl menceritakan kepada kami, ia berkata: Muammil
menceritakan kepada karni, ia berkata: SuSan meuceritakan

kepada kami dari Khushaif, dari Ilaimah, dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Nya, flt;$llt *Demi langit yang mengandung

hujan," ia berkata, "(Maksudnya adalah) berawan )Nang

mengandung huj an. "l 053

37090.Muhammad bin Sa'ad memceritakan kepadalru, ia berkata:

Afhku me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

me,lrceritalcan kepadaku, ia berkata: Ayahku melrceritakan

kepadaku dari ayahnp, dari Ibnu Abbas, tenturg ayat, g$$s$

frSl 
*oemt langit yang meiryandung huien," ia berkatq

'Maksud ar-raj'adalah kembalinya tetesan (hujan) dan rezeki
setiap tahun."lo54

37091.Ya'qub menceritakan kepada$ ia berkata: Ibnu Ulayah
menceritakan kepada kami dari Abu Raja, dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, t*(ttreSuDemi langit yang mengandung

hujan," ia berkata, "Kembali dengan membawa rezeki-rezeki
manusia setiap tahrm."

Abu Raja berkata: [crimah ditanya tentang ini, lalu ia berkata,

Ibnu Abi Hatim dalamtafsirnp (10/3415).
Ibm Athiyah ddarnAl Muharrar Al Wojk (5146A.
Ibid.
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'I(e,rnbali de,ngan m€mbawa awan."l 055

3|Oy2.Mghammad bin Amr m@ceritalgn kepadalcu, ia berkata: Abu

Ashim menc€ritalen kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadakq ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najrlu dari Mujahid, tentang firman-Ny4 ESbft
nYang mengandung hujan," ia berkata' "(Maksudnya adalah)

awarr )rang m€,lrurunkan'hujm, ke,mudian kerrbali lagi dengan

me,mbawa hujan."lo56

37}g3.Bisyr meirceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, tiVfs{pg
uDenl langit yang mengandung hujan," ia berkata' 'lGmbali
de,ngan membawakan rezeki para hamba setiry tahun.

Seandainya tidak demikian, niscaya binasalah mereka dan
- binatmg t€rnak mc,reka."lo57

37}94,.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia bertata: Ibnu

Tsaur me,lrceritakan kepada kard dari Ma'mar, dari Qatadah,

te,ntang firman-Ny4 dSb.sl:tg 
u Demi langit yang mengandung

hujan," ia bskata, "(Maksufuya adalah) ke'mbali

me,mbawakan huj m setiry 116*.111 
058

3T1gi.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aktr

me,ndengar Abu Mu'adz bcrtata: ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mende,ngar Adh-Dhahhak be*ata
':' te,ntang firrran-Nya, dsb.ufpguDeni langit yang mtengandung

Ibnu Athiyah dalamAl Muhanar Al Vqb 61466).
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 720).
Ibnu Katsir dalam tafsirrya ( l4l3 I 8).
Abdnrrazzaq &lam tafsturya (31 417).
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hujan" ia berkata, 'Makzudnya adalatr al mathar (hraj0n).-l0se

Ulama lain mengatakan bahwa maksudnya adalatr, matatrari

dan bulannya terbenam serta teftit. Riwayat yang sesuai derigan

pendapat ini adalah:

37096.Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berlcata: Ibnu Zaid berkata

tentang lirman-Nyq &Vftfrg ia bertatq 'Matahari, bulan,
dan bintang-bintmgDra datmg (te6it) dari aratt sini."rffi

Firmm-Np, fiig$,fjfft "Dan fumi yong mempuyai
twtkth-nmtbuhon," makzu&rp adalah, dan bumi ng dicelahi oleh
nmbuh-tumbuhm.

Para ahli tafsir bcrpendryat senada dengan pardryat ymg
kuri kemukakan mengenai ini. Mcreka ymg bcrpendryat demikian
moryebutkan riwalat-riwayd beritut ini:

3lW.Ibnu Humaid memcritalsm kcpadaku, ia bertata: -Malrar

meirceritahan kepada kmi dfii Sutm, a"ri fntn i4 dari
Ilsimah, dri lbnu Abbas, tentmg firman-NyrN, f3ig(rii{f.ft
"Dan ktmi yang mempunyai tufirkth-tumbuhan," ia bertata,

"(Maksudnya adalah) dzot an-noht 'yang me,mpunyai

tumbuh-tumbuhan r. rrl o6l

37098. Muharnrnad bin Sa'ad menceritakan kepadalcu, ia berkata:

Afhku menceritdcan kepadaku, ia berkata: Pamanlru

menceritakan kepadalcu, ia berkata: Ayatrku me,lrceritakan

kepadalru dari ayahnp, dari lbnu Abbas, tentang firman-Nya,

7211t g$,1f fft " Dan koni y an g m empunyai tumbu h- um buh an,"

IbDn Katsir dalam tafsirnSar (1fl318).
lbm Artilah &lanll Muhonr Al lllajb (51466).
H& Al Hddm dalmt Al Musudrak (A565), ia bcdsata, uknad hadits ini
shahih, namm keduanp (Al Bukhari dan Muslim) tidak nrngeluarlcannya."
Telah discpakati oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Hajar &lamFath Al Bart (E169D) dn
Al Qurthubi dalam tafsirnyr (2Ul l).
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ia be*at4'Robekannya mengeluafian tumbuh-tumbuhan

setiryt^hun."l62

37}gg.Ya'qub me,nceritakan ke,padaku, ia bertata: Ibnu Ulafrah

me,nceritakan kepada kmi fui Abu Rqia, dari Al Hasan,

tentang frman-Np, f91i*6i6*?t"Dan ktmi yang mempunyai

tumkth-tumbuhan," ia bertata, 'Ini mencelahi (me,robek) apa

yang di bawahnya."

Abu Raja be*ata, 'I(etika Ikrimah ditanya menge,nai ini, ia

ry&a@'Ini merobek (menyingkapkan) rezeki'."r63

37100. Muhammad bin Atnr me,nceritakaq kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,lrceritakan

kepada kami, Al Harits me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Al
Hasan me,nceritakan kepada karri, ia berkata: Warqa

meirceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang ayat, fi5i*6ir'lt "Dan bumi yang menpunyai

twburt-tumkthan" ia b€rtata, 'Maksudqa adalah robekan,

"seperti robekan di Mina"l6
37101.A1 Harits menceritakan kepadafu ia berkata: Al Hasan

meirceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa me,lrceritakan

kepada kami, semuanya aari tUnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman-Np, fifii*66$uDan b*rrt yonq mempnyai
twnbuh-nntbtrhan," 

-ia bcrtarq 'llalhzh 6i3i maksudnya

adalah seperti robekan, rranrm bukan lernbah dan bukan

sungai.'l6s

371d2-Bisyr menceritakan kepada ia berkata: Yazrd

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (104415) riwayat s€Nxrpa.

Ibru Iktsir dalam tafsinrya (14/318) dcogan iswd-ryahingga [rrimab setelah

mc4rcbntkan alsar dari lbmuAbbas. ,

I(ami tida& mcmrkan de,ngan ta&zh ini dalam refcrcnsi-refcrcnsi yang ada

padakemi.
Mujahid dalam tafsirnf,a (h.1. 721).

l
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menceritalen kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadah, tentang ayat, 72AigG,t*V,,Dan
bumi yang mempunyai tumkth-tumbuhan,,, ia berkata,
'Membelatr untuk mengeluarkan buatr-buatran dan tanaman,
sebagaimana kalian lihat..l ffi

37l03.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsatr menceritakan trep4a kami dari Ma'mar, dari eatadah,
tentang aya! ffrg1Ai.lt ,,Dan htmi yang memputyai
tumbuh-tumbuhan," ia bertata, .Merrbelatr ,ntuk
me,lrgeluarkan tanaman. "l 67

3Tlu.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb
mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu zaid berkata
tentang firman-Ny4 d2fig$qj,ltt,,Dan bumi yang mempunyai
tumbuh-tumbuhan." Ia meurbacaken aya1, @t1:;;Vf1frtgi$"@g$!frt "Kemudian Kami betai bumi dengan
sebaik-baibtya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di ktmt itu,
anggur dan saytr-sayuran...,, (eB. .Abasa 

[gOJ: 2G2g) Ia lalu
berkata,'Merobeknya untuk trrmbuhan."lffi

37105. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia bertata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid meirceritakan k pad"
karni, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata
tentang firman-Np, efl*Gir$*Dan ktmi yang menpunyai
tamhth-tumbuhan," i1 bertata ..(Makzudnya adalah) an_
nabaat'tumbuhanr.rrl 069

Firman-Nya, SSSih'Seswtgulmya Al ear.an itu benar-

As-Supthi daran, Ad-Dun Al Manbur (A4m,Enyanda*am)ra lrc?ada Abd
bin Humaid dari Qata<lah"
ebdurrazzaq dalam tafsinr5ta (31417).
Ibuu Kabir dalan tafsirqra (l4Bl8) dari ltmr zai& AdbDhahhak, dao lah-hiL
Ibid.
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benar firman yang memisahlan (antara yang haq dan yang batil),"
pu$y!"V. adalatr, sesungguhnya perkataan dan berita ini adalah ,ill
353i'Benar-benar firman yang memisahlun," antarayang haq dan

yangbatil,denganpenjelasannya.,

Pendapat kami ini senada dengan pendapat para atrli tafsir,
dengan beragam ungkapan. Sebagian berkatq "Benar-benar perkataan
yang haq." Sebagian lain berkata, l'Benar-benar perkataan yang

bijak." Riwayahriwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

37106. Ali menceritakan ke,pdaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami,' ia berkata: Mu'awiyah
me,nceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, telrtang

firman-Nya, ila\$iiy i^ berkata, "(Maksudnya adalatr)

haq."lozo

37107. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat,W\?liy iuberkata,

':Maksudnya adalatr bij"L.-'''
Firman-Ny4 W(t "Dan sekali-kali butcanlah dia sendau-

guraul.'maksudnya adaldt sekali-kali bukanlah dia main-main dan

bukan pula kebatilan.

Para atrli tafsir berpendapbt senada dengan pendapat karni ini.
Mereka yang berpendapat demikian me,lryebutkan riwayrat-riwayat

berikut ini:

37108. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, lfiUl(t "Dan setcali-trati butcanlah dia sendau-

1070 41 Mawardi dalamAn-Nukat wa Al'Uyn (5/249).
r07r Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa lJ 'tlyun (5t249) dan Ibnu Amifh

dalamAl Muhanar Al l{ajiz (81467).
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grrau:' ia be*at4 "$tfiatsudnya adalah), bukanlah
kebdilm.'I072

37\(I'.M.,hanrrrsd bin Amr meirccritakqn k@aku, ia bedda: Abu
Ashim mcnceritatm kepada tmi, ia bedssta: Isa menceritatsr
kcprda kuti, Al tluit! mmcritatm lsepadalcn, ia berlsatr: Al
Harm mcnceritalsm Lcpoda kmi, ia bcdsat : \[lrqa
menccritakm kcpada lsui, scmuanln (Isa dm Ulaq!) dri
Ibnu Abi Najrlr, dri Mujahi{ tentug fnnm-Nya, W6
"Dan sekali-kali fukoiloh dio sendou-garau,'? ia bertata,
'fl\iaksu&ryr adalah) bukmlah mqin-main."l@

FirmmNyq $';rtisfr -uutguturya onang tqfr, itu
mercnwukqt ttptt doya ttqg jalut dangan sebenor-btctqn,n
matsudnf adalab scrmgguhnlar ormg-otqg yang mdrstakm
Allah dan Rasul-Np scrta jmji de acf,n n, bcNur-bcoa
mcrcncuakm tipu dam.

Firmur-Np, f{t$.t nfun AIw pw menbuat rerraana (pta)
dengan sebenar-benarnya," m*sudnn adslah, Aku juga beoar-be,nar
me,mbuat tipu daya.Tipu daf Allah SWT adalah menetrykan mereka
dalam kcmalsiatan dau kelufuran tertaAry-Nya

Firman-Nya, $#,tf "Koeno itu bri tangguhlah orang-
orang Wr itu," maksudnya adalalr, oleh kasna itu, hai Mutnrrmad"
tangguhkanlah orang-orang kafir itu, dan jangaulah engkau minta
disegerakan atas mercka

Firman-Np" lf;'N *Yaiu beri tanguhlah mereka itu
borang sebentar," maksudnya 4alab tangguhkanlatr mereka barang
sebeirtar, dan tangguhkadah mcreka hingga tiba yang dijanjikan, yaitu

As.Suyrtrhi drlrm kl-Dm Al Mo$w (A4m, Mlnndalram)ra tcpada
Iblrrr Al Mundzir dari Mujahi( scrra Asy-syruksoi dalm Fath At @dir
(st42t).
Mujahid dalam tafsirqa (hal. 721) dan Al Mawardi dalcm an-Nukat wa Ar
'Uyun $Da\.



37110.'Ali menceritakan ' kepadAku,' 'ia berkata: Abu Shalih
menceriiakan keprida liami, ia berkata: I\fu'awiya]r
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
fi rman-Nya, W'drrl " Yaitu b eri t angguhl ah m ereka itu b aran g
sebentdr," ia berkata, "Qariiban:sebentar'."1074 

:

37lll.Bisyr menceritakan kepada 
'kami, ia berkata: Yazid

menceritakan tepada'kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami d; Qatadah, tentang ,yut,l$r:it41*yaiu beri
tangguhlah mereka iat barang sebentar," ia berkata, "Ar-
ruwaid adalah al qaltil 'sedikit atau sebentarr.rrloTs

37ll2.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid be*ata
'tentang firman-Nya, V;r:#'rSI;*i "Karena itu beri
tangguhlah orang-orang kafi.r itu, yaitu bei tangguhlah
mereka itu barang sebentar," ia berkata" *Oleh karena itu,
tangguhkanlatl mereka dan janganlah engkau minta
disegerakan atas mereka.1076 Hingga ketika Allah hendak
memberikan keme,lrangan atas mereka, Allah mem€rintablwt '

beliau unhrk bdihad dan memerangi mereka, serta bersikry
tegas terhadap m€reka."

SnrurhAhXhaoiq

saat ditimpakannya adzab kepada mereka.

Pendapat para ahli tafsir mengenai ini senada dengan pendapat

kami. Mereka yang berpendapat .derrikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini: ,{:

{ttt

lill ru Mawardi ddrar. An-Mtkat wo Al'Ityun(5/250).
r07t Al Mawardi dalan An Nttkat w Al 'iJytn-(5D50) dao lb,mr Athiyah dalamAl

MthonuAl lfajizgla6fi.to6 Lilrat ?ad Al M;irirrqwlU* af Jauzi (9/E5).
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SURAH AL A'I.AA

cilG@d'i':.,lrielit@.t;.:t'iL,rj',@$1$€gar6:
?itrscSl,@ #$infr@ t;iitl:ir*@OSeA

@*s;AXxt
" Sucil<crJlah narna fiiwmnu Y urg Mdhr T ing3i, y ang
menciptalofi6 dm neny enprynal<g (peqiptaet Nyc).

Dont ymrg flwvntul@ lqilflr funasin1.flwshry) d6r
nenberi frzaurjuk- Dm yarq rrr.r*rrrA"tisrr i+ p"t,

ntmputan. Lolu iliiaililwr.Nya nmprt rwrgutmt itu,lcuing
kehitam-hitmrwn. I(arni akfrJ mefiacalsn (AI Or. *r)-
kepailorru Q4ururrnrnurra) rrlralla r<mru ddok dlrm lupa,-'
lrr;oirrlil<alw Nlah rneng}urrdaki. Sesungguhny aDio
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Takwilfi rmanAllah:"3it jt@.&{.:',';i|sf,@&liiarr';i;:,
xfs ;o y$L@ * ll InF@ d;i i{fi =:r@,tXi($,e flvo tri
$V;;IJlX- (sucikanlah nano Tuhanmu Yang Aana Tingsi, yang
menciptakan, dan menyempurnakan [penciptaan-Nyal. Dan yang
menentukan kadar [masing-masingJ dan memberi paunjah Dan
yarrg menumbuhkan rumpat-rampatan. Lalu dijadihan-Nya
ramput-rumputan itu hering hehitam-hilaman. Kami ahan

membacahan [Al Qur'an] kepadamu [MaliammadJ maka kamu

tidah akan lupa, kecaolt kal.ou Allah metthendakl Sesungguhnya

Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi)

Para ahli tafsir befteda pendapat mengenai tahril finnan-Nya,
g<ii$;;tq{"sucikanlahnamaTuhanmtiYangPalingTingg;i)'

Sebagian mengatalcan bahwa maknanya adalah, agugkanlatt
Tuhanmu yang paling t'ngg. Tidak ada tuhan yang lebih tinggi dan

lebih agung dari-Nya.

Sebagian merekq bila me,mbacanya ini, memgucapkan

subbaou rabbiyal a'laa 'Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi".

37ll3.Ya'qub bin Ibrahim me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

HusrTaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr
mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Umar, bahwa ia membacq ,tfi e\i';ti6i;pti '!it?, y
€:i-i3-ii "sucikanlah nma Tuhmu Yang Maha Tingd,
Maha Suci Ttrhanku Yug Maha Tingg, Yang menciptakao,

dan menyempurnakan (penciptaan-Nya)." Ia berkata, '1+t juga

menrpakan qira' atUbay bin 1gt 5 31077

3lll4.Ibnu Baqayar meircer.itakao kepada k?mi, ia berkata:

tm HR- Al Halcin dslam l, ilIwtadrah (U567), ia bcrtatr 'Hadia shahih
bcrdasuh slarat lccdw Syailt (Al Bt*tri do Muslin), tr@ te&tu1la
tidat reogehnrfam:n." Tdl8h discpatafi olch Adz-Dzahabi. Ibm Athilah

-

trrz-
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Abdurrahman menccritakm kcpaaa karni, ia bertata: Suflart
menceritakan kepada kami dari As"Suddi, dai Abd Khair, ia
bertata: Aku mendengar Ali RA membra 

")ad'$S ?1d;
"Sucilcanlah norru Tuhamu Ymg Maha Tkgi." Ia lalu
mengucrykan fl.bfularra mbbfyal o'loa "Itlah Suci Tuheku
Yang Matrs Tinggi".lm

37lls.Ibnu Humaid menccritakm kcpada kmi, ia bc*ata: Hal*iln
menceritakan kepada kei dari Anbasab dari Abu lshaq Al
Hamdani, bahwa apabila lbnu Abbas mesrbaca ayat" i$?163
$5 "surikonlah nanu Talwnru Yong Maho frigi,"-ia
mengucapkan subfraana rabbiyal a'loo'I\dahs Suci Tuhmlru
Yang Maha Tingg". Sedmgkm ryabila ia mcmbrca ayan,{

#lr 'J*Aht bercwnpoh dengm Hart Kianut.- (Qs. Al
Qiyamih [zil: l) Hinssn, 3g'o/8&+L,ff,j$ "h*ankoh
(Allah yang befiuot) denfHo, bedausa (pula) menghidtqlcon

orant moti?' (QB. Al Qilamah [7fl: a0) h morgnrcrykm
subfoaanaka allaahutttnu wa balaq'Maha Suci Engkau ya

Allab tcntu".loe

37ll6.Bisyr meirceritakan kepada kami, ia bertata: Yazid
menccritakan kqada karni, ia bertata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari aaqdab teirtmg ayat, SgqA&
"Sucifunlah nama Tuhanmu Yang Maha Tingir" ia bertata,

'T)isebutkan kepada kami bahwa ryabila Nabipllah SAW
membacanya, beliau mengucepkan subfuaana rabbiyal a'laa
'Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi'."to0o

37ll7.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia bertata: Mahrao

HR Al Baihsqi &hm lrsunor (2Bll), Ibm Abi Syaiboh dslirn
rrnrshennafirya (A247),Ibm AthiFh &llmAl Muhmar Al Vqb (5/468), dan
Ibm lhtth dalantr8ton1ra (14/319).
HR. Ab&rrazzaq dahm rnrhrrmrfrra (A452, h. 4O5 l).
HR. Abu Daud daltmAs-Suun (8E3) dm Ahd dale'q msnadq/a (ltB2).

to?9

tm
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menceritakan kepada kami dari Kharijah, dari Daud, dariZiyad
bin Abdillah, ia berkata: Aku he,ndemgar Ibnu Abbas ketika
shalat Maghrib merrbaca ayat, .rrili ',;t\q,*!iO[, ?, ?' "sucikanlah narna Tuhanrru Yang Maha Tingg, Maha Suci

Tuhanlo Yang Maha Tinggi".loEl

Ulama lain mengatakan bahwa maknanya adalah, sucikanlah

narna Tuhanmu Yang Matra Tingg, hai Muhammad, sehingga engkau

tidak menyebut nama selain-Nya bersama-Nya

Allah melarang beliau melakukan perbuatan seperti yang

dilakukan oleh orang-orang musyrik, yaitu menyebut nama tuhan-

tutran mereka, seperti Lata danlJzza-rw

Ulama lain mengatakan bahwa maknanya adalalL sucikanlah

Allah dari perkataan orang-orang musyrik tentang-Nyq sebagaimana

firman-Nya, *hvl-i$H i,l 9i, 6,irr<25lljj5*t "Dan
janganlah kamu menaki senbalun-sentbahan yang mereka sembah

selain Allah, karena mereka nanti &an memaV Allah dengan

melampaui batas tanpa pengetalruan - (Qs. Al An'aam [6]: lO8)
' 

Mereka berkata, 'Maknmya yartrr sucikanlah Tuhmmu Yang

Maha Tinggi."

Mereka juga b€rkat4 'sedmgkm nms bukml6fu malrna."lm

Ulama lain mengatakan @ahrva mafoan:ra adalah), sucikanlalt

hai Muhamma{ ketika e,ngf,au meiryebut nma Tuhanrnu Yang Maha

Tingg dm ketika e,ngkau bcrrdzikir kepada-NyL fitu hendalcnya

eirgkau meirgingd-Nya datam kcadam tfiusyu dm mengfoinakm diri
tcfiadryNya

Mercka b€rtat4 'Maksud isrn (nma) adalah tosmiyah

(pcpyebutm nran), lrzrmun lsilz isn ini dit€mpatl@ pada posisi

HR- Ibmr Abi Syribat aaf- mrtmnntl!:n Qnfi).
Al Mauadi drrbu,An-tfuha va Al 'Ilyut {inSD.
rbu.

tct
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mashdar."lou

Ulama lain me,ngatakan bahwa malsra firman-Nya, "V?16${t "su"ikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi,"- adalh,
shalatlah dengan mengingat Tuhanmg hai Muhammad, dan takut
tertradap-Nya.loE5

Mentrrut karni, pendapat png paling tepat mengenai ini adalah

pendapat png me,nyatakan bahwa maknanya adalah, sucikanlah nama

Tuhanmra sehingga engkau tidak me,lryenr tuhan-tuhan lain dan

berhala-berhala bersama-Nya. Ini berdasarkan khabar-lfiabar dari
Rasulullah SAW dan para sahaba! bahwa apabila mereka membaca

ini maka mereka mengucapkan subf;aana rabbiyal a Iaa 'Maha Suci
Tuhanku Yang Maha Tinggi". Jadi, jelaslah batrwa maknanya menunrt

me,reka adalah, agungkanlah nama Tuhanmu dan sucikanlah Dia.

Firman-Nya, t;:t'{;L,tifr "Yang menciptakan, dan

menyempurnakan (penciptaan-Nya)," maksudnya adalab )ang
menciptakan segala sesuatu lalu me,lryempurnakan benttrkiiya dan
mernbaguskannya . At-taswiyaft adalah at-ta' diil'lme,lrye,mpunrakan".

Firman-Nyra, ti;;t:fi"$t "Dan yang menentukan kadar
(masing-masing) dan memberi petunjuk"" maksudnya "ddalU 

juga
yang mene,nhrkan kadar malfiluk-Nya lalu membai petunjuk

Para ahli tafsir b€fteda pendapat me,lrge,nai makna aya\ tfr
" Lalu memberi petunjpk."

Sebagian me,ngatakan bahwa maknanya adalah, memberi
p*unjuk kepada maousia tentang jalan yzng baik dan jalan yang

burulq serta mernberi.petu4itrk kepada binatang ke padang rumput.
Mereka yang berpendapat de,mikian meqrebutkan riwayat berikut ini:

Ibm Athiyah dalen Al Muhoru Al Wajb gla8).
Pe*ataan Ibnu Abbas, Eobagaimana diseffi olch Al Mawardi dalotn An-
Nulut wa Al 'Uytn (51552) dan lblur Atti1rah dalan Al Mtrtarrar Al Wajiz
(5/468).

l(tra
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37118. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, [Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semqanya (Isa dan Warqa)]1086 dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Ny4 d;i31
"Menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,"
ia berkata, 'Menunjulil<an manusia kepada kesengsaraan dan

kebahagiaan, serta menunjukkan binatang ke padang

ntmput."1o87

Ulama lain mengatakan bahwa maknanya adalah menunjuki
laki-laki untuk mendatangi perempuan.ross Riw,r)zt mengenai ini telah
kami kemukakan.

Pendapat png benar me,lrgenai ini menunrt kauri adalatr,

dengan firman-Nya d!$"Lotu memberi petunjuk," Allah menyatakan
*fiabar ini secara umum tentang pemberian petunjuk kepada makhluk-
Nya, ti(ak mengkhusrrskan suatu makna tanpa makna lainnya. Allatl
telah menunjuki mereka jalan kebaikan dan keburukao, serta

me,mmjukkan lald-laki rmtuk mendatangi perempuan. Jadi, lfiabar ini
bersifat umum, kecuali ada khabar sebagai hujjah yang menuqiulkan
pengtfiususannya.

Qtna'berbagai penjuru negeri sepakat men-tasydid huruf dal
pada lafazh j3, tecuali Al Kisa' i, ia me,rrbacanya de,lrgan takhfif tose

Redalai yang rcrdapat di antara dua tada hmng siku [ ] tclah hmtrr dari
, lalu katrri tetapkan ini dari naskah ld6ya

Mujahid dalam tafsirnya (M.722) dm Al Mawardi dalam An-Mtkat wa Al
'Uyn(51252).
Ini pertataan As-Suddi, sebagaimana discbuttan oleh Al Mawardi d*lzyrn An-
Nukat wa Al 'Uyttt $n5\ dan Ibmr Athiyah dalz,r, Al Muhanar Al Wajiz
(st46,e).

Al Kisa'i Esnbacan)ra 
":ui 

S,t *aUdcnge talcttfr,
Ahli qira'at laimya ,len'gan tosydid. Maknarya adalalt
mctapkan kadar ciptaan-Nya dan reflxqiul&m masing-masing rnathh'lr

t0E6

l0t7
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Bacaan yang benar adalah dengan tasydid karena kesr-aan
hujj ah para qutra' padanya.

Firman-Nya, t;S C-"5$ "Dan yang menumbuhkan ntmput-
ntmputan," maksudnya adalalL juga yang menumbuhkan dari bumi
ladang ge,mbala binatang, dengan berbagai macam tanaman dan

renrmputan.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan penryataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

37ll9.Ya'qub bin Mukarram me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hafri menceritakan kepada kami, ia berkata: Suf)ran

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Razin,
tentang firman-Nya, i;jiLA "Menumbuhtran ntmput-
rttmputan," ia berkata, "(Makzudnya adalah) an-nabaat
'tumbuhanr.,l(Do

3llz}.Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazrd
menceritakan kepada kami, ia bertata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentmg fimran-Nya, g;7i gAeSV
"Dan yang menumbuhkan ntmput-nnnputan...." Ia Serkata,
"(Makzudnya adalah) berbagai nucan tumb'lh^n, sebagaimana

kalian lihat, kuning merab, danputih.'ilDl

Firman-Np, d$i€r'# ulalu dijadikan-Nya r-umput-

kepada kcmaslahatamya. Dilratakaa Moumjul*an hcwan jantan 'ntulk
rcndatangi hewan betina. Alasan meka adalah firman-Nya, ij lL ';6
6 {i/*Dan Dia'telah mencipta*an segala sesuafii, dan Di men"tq*-,
uhtran-uhrannya dengan serapi-rapinya." (QB. Al Frnqaan l25J:2). Mercka
sepakat untuk rcn+aqydld-kan mi nmka qa yang mereka perselisihken itl
dilsmbaliLhn kepada apa yaog rcreka sepaLati. lihalt Hujjah Al Qira'at (M.
7s8).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (l0lz4lq dan Al Mawudi d"tan An-Nfut
ws Al 'UWt (51252).
Al Baghawi dztan Ma'alim At-Tanzil (51558).

tGxt
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rumputan itu kering kehitam-hitarnan," maksudnya adalah, lalu
dijadikan-Nya rerumputan itu kering kehitam-hitaman, yaitu tanaman

yang mengering, lalu diterbangkan angin. Dijadikannya kering yang

berubah menjadi kehitarn-hitaman, padahal sebelumnya putih atau

hijau. 
:

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

37121. Ni menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami,' ia berkata: Mu'awiyah
me,nceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, d;li6 "Kering kehitam-hitaman," ia berkata,

'I(ering dan berubah (warnanya)."10e2

37lz2.Muhammad bin Amr me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Ilasan menceritikan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, d$i6
&Kering kehitam-hitaman," ia berkata, 'I(ering terbawa anrs

snngai. I*ita?h d;t arthyahitam." toe3

37l23.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadall te,ntang firman-Ny4 dAff,
"Kering kchitam-hitaman," ia berkatq,'1(e,rnbali menjadi

kering setelah hijau."lB

Ibnu Abi Hatim daloq tafsirnya (lM34l6)
Mujahid dalam tafsimya (M.722) dan Al Mawardi datarn An-Nukat wa Al
'Uyun(512531.
Abdunazzaq dalam tafsiqra (31418) dan Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an
(3t2s6).
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37l24.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya" dAftL'# "Lalu diiadikan-Nya ntmwt-
rumputan itu kering kchitam-hitaman," ia berkata,

"sebelumnya adalah sayuran dan tanaman hijau, lalu benrbatt

menjadi kering, hingga benrrarna kehitam-hitamaq )ang
diterbangkan oleh angin dan dihanyrtkan oleh sungai."roes

Sebagian ahli bahasa Arab berpendapat batrwa ini menrpakan

bentuk redaksi yang dibelakangkan kalimatrya nzlmun didalulukan
makrany4 dan maknanya adalatr, juga yang menumbutrkan nrmput-

nrmputan yang berwarna kehitam-hitamaru yatcni hijau kehitaur-

hitaman. Setelah itu, dijadikan oleh Allah kering. Mereka berdalih

dengan perkataan Dzu Ar-Rumah berikut ini:

e,;, W )irllr W #'Jri **i iej ib
"Sangat hijau berbunga putih yang disirami air hujan,.

sehingga tidak mudah rontok,

dan dikclilingi oleh hnatphnanp."rw

Walaupun pendapat ini tidak tertolalq 1lalmi tanaman yang

sangat hijau,lw narnun orang Arab kadang menyebutnya hitam.
Meriunrt sqta, ini tidak be,nar, karena menyelisihi penakrrilan para

ahli tafsir, batrwa ayat Al Qur'an tidak dapat ditalsrilkan maknanya

dengan beralih kepada dan mengemudiankan

kalimatnya, kecuali hanya dapat dipaharni dengan mendahulukan atau

me,ngemudianhan dari tempatnya (posisinya) serrula. Adaprm bila
dibiarkan pada ternpatrya semula sudah dapat dipaharni s@ara be,nar,

maka tidak perlu beralih kepada meirdahulukan dan me,ngerrudiankan.

Ibmu Athiyali dalamAl Muharror Al Wajiz (51469).
Bait syair dari qasidoh panjaog. Lfut Ad-Diwan (hal. 475).
Lfrat Maj@ Al Qur'an karf Abu Lrbaidah Q1295).
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Finnan-Nya, 'iii6f{f@1;5 fi1ifr *Kami atran

membacakan (Al Qur'an) lcepadamu (Muhammad) maka kamu tidak
alran lupa, lzanali kalau Allah menghendatl," maksudnya adalah,

Kami akan membacakan Al Qur'an ini kepadamu, hai Muharnmad,

sehingga kamu tidak akan lupa, kecuali Allah menghendaki.

Para ahli tafsir berbeda pendapat me,ngenai makna firman-Nya,
5f t66{l@ #f' *Maka lcamu tidak aknn lups, keanati kalau Altah
menghendaki."

Sebagian mengatakan batrwa ini merupakan pemberitahuan

dari Allah kepada Nabi-Nya SAW, batrwa Allah mengajarinya Al
Qur'an dan menjagarrya pada beliau, setrta melarang beliau tergesa-

. g9ry dalam membacany4 sebagaimana firman Allah SWT, .rri?$
fr(i3,a,3i (*6t@ 4rJAiA1 " Jan g an I a h tumu g er atrtra n t i d ahmu
untuk (membaca) Al Qur'an karena hendak cepat-cepat
(menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah
mengumpulkannya (di dadamu) da,n (membuatmu pandai)
membacanya." (Qs.Al Qiyaamah [75]: 16-17)

Riwayat yang sesuai de,ngan pendapat tersebut adalatr:

37lzs.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kiuni, Al Harits me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanlxa (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, fiirifr
# "Kami alan membacakan (Al Qur'an) kcpadamu
(Muhammad) malca kamu tidak akan lupa," ia berkat4 "Beliau
menghapal Al Qur'an di dalam dirinya karena khawatir
luparrlo9t

Orang-orang yang mengemukakan pendapat ini berkatq

roet Mujahid dalam tafsirrya (h^1. 722).



fdsirair;ltut,

'Makna pengecualian di sini adalah berkenaan dengan lupa, sehingga
maknanya adalah, maka kamu tidak akan lupa kecuali Allah
menghendaki kamu lupa."

Mereka juga berkata, *Inilah yang dihapus Allah dari Al
Qnr'an, yaitu hukum dm qira'al-nya telah.dihapus." Riwayat yang
sesuai dengan ini adalah:

37126-Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id memceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, l#irfL*. uKami

alcan membacalan (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) maka
. kamu tidak akan lupa," ia bertata, .?.asulullah SAW tidak
pernah lupa sesuafu l6ssuali Allah menghe,lrdaki.,,l0ee

ulqma lain mengatakan bahwa makna lupa di sini adalah
meninggalkan

Mereka berkata, 'Maknanya adalalt Karni akan membacakan
(Al Qur'an) kepadamu,. hai Mutrammad, sehingga engfai tiaat
meninggalkan pengamalannya sedikit pu, kecuali Allah
menghemdaki engkau meninggalkan pengamalannyra, yaitu yang IGmi
hapuskan."

sebagian ahli batrasa Arab be*ata (tentang ini), "Allah tidak

Tf4*q"ki..-b$iau lupa akan sesuatu. hi seperti firman-Nyra,q{i,61{y}5il;L<;3r4t;vw6ig,Mereka tekat di
dalamnya selama ada langit dan bumi, kcanri jita Tuhawnu
menghendaki yang (lain)'. (Qs. Huud tlll: 107) Allah juga tidak
me,nghendaki."

Irbih jauh ia berkata, "Anda juga bisa berkata la u'thiyawraka
kulla maa sa'alta illa moa syt'tu 'aku pasti akan me,mberikan
kepadarru semua png kau -iotu, kecuali aku menghendaki Oain),.

tD Al Mawardi tbtern An-r,htlut wa Al 'Irw $n$) dm Al errhrbi dalam
taftinrya(2U18).



S,ur.ah$lllaa

Atau wa illaa an asya' an amna'ak'kecaali alru- menghendaki untuk
mencegatrmu (dari mendapatkannya)'. Niatnya adalah, Anda tidak
mencegahnya dan tidak menghendaki. Seperti demikianlah pola
sumpah, ada ungkapan pengecualian di dalamnya, sementara niat yang

bersumpah adalah sekadar penegasan."l lm

Menurut saya, pendapat yang benar me,ngenai ini yaitu, maka
kamu tidak akan lupa kecuali Kami menghendaki kamu lupa dengan

menghapuskannya.

Kami katakan bahwa ,nilat yang lebih tepat, karena itulatl
makna yang paling menonjol.

Firman-Nya" t+Urr$'5-'iy*Sesungguhnya Dia mengetahui
yang terang dan yang tersembunyir" maksudnya adalah,

sesungguhnya Allah mengetahui yang terang dari amal perbuatanmu,
.hai Muhammad, yaitu png engkau tampakkan dan nyatakan. &V,
"Dan yang tersembunyi," yang engkau rahasiakan. Dia mengetahui
semua perbuatanmu, baik yang tersembunyi maupun yang terang-
terangaq. Oleh karena itu, waspadalah, karena Dia mengawasimu
ketika engkau berbuat dalam kondisi apapun.

l'6{a}

@d4!1;s1
g*13 

W L;;1 ? @.t'ffi 
"$i 

s;_ eJ f @ jiti wj
"DanKami arl<an men$q*nw tfi$ikwano iorlarr yorltg
nrudah, oleh sebfr itubrrtkootlah pqinsatmkmena

rrm Al Farra rencantumkan riurayat de.gan lafazhqra dalam Ma'ani Al Qur'an
(3t256).
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puingatan itubumar{aat, ordrrg yang takut (kepadf,
Nloh) al<m madapa pelajaran, otarJg ymq celal<a (k;arf:,r)
al<orr menjauhirrya,. (Yaiat) orang ydrrg ol<frn nemaslilci api
yongbesor (nuala). Kelr'rililiorJ diq dnak rnati di ilalarvrya

dnrJ dd*k (pulo) hiilupl'
(Qr. Al A'laa [87]: 8.13)

rakwit rirmaq Alrah: y1@ {f}i # ot7;@ CABS;
{*1jq3;.{ r@ {fr 

"6i 

ja"jr@.tsfi wt@,Fz i - 

t riii
Kami ahan membertmu tuutik kepada jalan yang mudah, oleh sebob
itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat, orang
yang takut [kepada AllahJ akan mendapat pelaja.ron, otang yang
celaha [hafrr] ahan menjauhinya. lYoitu] orong yarrg ahan
memasuH api yang besar [nerukaJ. Kemudian dio tidah mati di
dalamnya dan tidah [palal hidup)

Maksudnya adalah, dan Kami akan memudabkanmu, hai
Muhammad rmtuk melakukan [s-[aikrn, yaitu jalm png mudah.

Al ytsraa adalah be,ntuk alfu'laa dzri al ytsr 'lnudah,,.

Firman-Np, 6$i#"t$! "Oleh sebab itu berikanlah
peringatan lcarena peingatan itu bermanfaat " maksudnya adalah,
oleh karena itu, berilah peringatan kepada para hamba Allab, hai
Muhammad, nasihatilah mercka dan peringatkanl6ft 6sr€fu akan

siksaan-Nya :.

Firman-Nla, €S'li # rr|"Karena pringatan itu bonranfaat,,,
maksudnya adalah, karcna peringatan itu bermanfaat unttrk orang-
orang yang emgkau telah berputus asa atas keimanan merek4 sehingga
peringatan itu juga tidak lagi bgrqanfaat bagi mereka.

Firmm-Np, Sit -Olet sebob iu bqikonlah 1wingdott,,,
maksudnya adalalt p€rintah dari Allah kepada Nabi-Nya sAw urtuk



$nahiJltlale

memberi peringatan kepada semua manusia. Allah lalu berkatq
'I(arena peringatan itu bermanfaat untuk omng-orang yang engkau

telatr berpufus asa atas keimanan metreka"

Firman-Nya, gf53;, "Orang yang tahtt (tcepada Atlah)
alrnn tnendapat pelajaraz," maksudnya adalah, hai Muhammad, jika
engkau memberi peringatan kepada orang-orang )ang Aku
memerintalrkanmu unhrk memperingatkan mereka, yaitu yang takut
kepada Allah dan takut akan siksa-Nya, maka rirereka akan mendapat
pelajaran.

Firman-Nya, W-l *Akan menjauhinya," maksudnya adalah,

akan menjauhi peringatan itu 
"igYf 

"Orang yang celalca,'? yakni )ang
paling celaka dari antara kedua golongan. 6fr3(tiSZr,3i *faitu)
orang yang akan memasuki api yang besar," yaitu orang-orang )ang
peringatan tidak lagr bermanfaat bagi mereka

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para
ahli tafsir. Riwayat lang sesuai dengan pe,lrdapat ini adalatr:

37l27.Bisyr menceritakan kepada karri, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

k.ry-rAg}.*i dari Qatadah, te,ntang urt, @dfiliiiqfi
{4f533."Oleh sebab itu bqikanlah peringatan karena
peringatan itu bermanfaat, orang yang tahtt (kepada Allah)' 
akan mendapat pelajaran," ia berkata, "Oleh kare, ra itu,
takutlah kalian kepada Allah. Tidaklah seorang hamba takut
kepada Allah kecuali ia me,ngingatnp. A<{i#A-i 'Orang
yang celala (trafir) akan menjauhbrya'. $rrngguh, dend Allalt
tidaklatr seorang hamba mem$auhi peringatan ini karcna mcrasa

tidak butuh dan me,lnbe,lrci para pelakrmya, kecuali ia orang
yang celaka di antara orang-orang yang celaka."llot

Firman-Nyra, {fr3(til5*sitt *(Yaitu) orang yang akan

uor Ibnu Abi Hatim dalam aftirnya (l084l7).
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memasuki api yang besar (neralu)," maksudnya adalah orang yang

memasuki Neraka Jahanam, dan itu adalah api yang besar."

Disebut al htbraa'lzng besat'' karena sangat panas dan

menyakitkan

Firman-Nya, ii*{iq,L;-i? "Kemudian dia tidak mati di
dalamnya dan tidak (pula) hidup," maksudnya adalah, kemudian dia

tidak mati di dalarn api yang besar, dan tidak pula hidup. Dernikian

ini, karena nyawa seseorang berada di kerongkongannya, sehingga

tidak keluar dan meninggalkan jasadnya melainkan jika dia telah mati,

dan juga tidak kembali kepada jasadnya (secara utuh) sehingga dia

dihidupkan kembali.

Ada juga yang berkat4 "Dia tidak mati di dalamnya sehingga

tenteram, dan tidak juga hidup dengan kehidupan yang bermanfaat

baginya."

Ulama lain me,ngatakan bahwa dikatakan demikian karena bila
orang Arab menyifati orang yang mengalami penderitaan pn! sangat

berat, maka mereka berkata 'Dia tidak hidup dan tidak pula mati.'
Oleh karerra itu, Allah berbicara kepada mereka dengan ungkapan

yang biasa berlaku dalam pembicaraan mereka.

iage

@Uli1,t#i'rrl9,"t@
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@.ri;
'SesnngguhnyabmmtLmglahororrgyarrgmenrbqsiril(mrJ

dbi (ddsdrr buirnnr), dorJ ilir ingotr runno T&$mga, lalu
ilia shalot. T eta|i l<ffiw (orang:orang l<ofir) merntilih
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l<chidupaniluniawi.Se.ilmgl,chidupanakhiruada@le&ilh
baikdmlebihlle;l<al.Sesungguhrryoinibenar.benor

terdap m dolam kitab.kitab ilahnlu, (y aia,i kitnb.ldtab
Ibrahim dmr,Iv[usa."

(Qs. Al A'laa [8?]: l4.l9l

-3 d3H' .#,3,#6 #,*?6#wicf
t, i|'F2tL (Sesungguhnya beraatunglah orang yang membersihkan
diri fdengan berimanJ, dan dia inga narrra Tuhannya, lalu dia
shalal Tetapi kamu [orang-orang k"frr] memilih hehidupan
duniawl Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih
kekol Sesungguhnya ini benar-benar terdapd dalan kitab-kitab
dahulu, [yaituJ kitab-kitob lbrahim dat Musa)

Malsudnya adalalu sesunggubnya beruntunglah dan sampailah

kepada tujuannya, orang yang membersibkan dirinya dari kekufiran
dan keriiaksiatan terhadap Allab serta me,nganralkan apa-apa )rang
diperintahkan Allah kepada-Nya sehingga melaksanakan kewajiban-
kewajibannya.

Pendapat kami dalanr hal ini r"r*i dengan p€,rn)rataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat de,mikian me,lryebutkan riwayat-
riwayat berilut ini:

37128. Ni menceritakan kepadahg ia bertata: Abu Shalih

, menceritakan kepada kami, ia bertata: Mu'awiyah
:':': me,nceritakan kepadalcu dili Ali, dari Ibnu Abbas, te,lrtang

firman-Nya, &;;6lf "sastmguhnya berwrtungtah orang
yang menbersihkan diri," ia berlcata, 'Maksu&ya adalah yang

membersihkan diri dari syfuifrrlo2

,r@ Ibil.
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37l29.Muharnmad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Abdillah Al Anshari menceritakan

kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami
dari Al Hasan, tentang firman-Ny4 &;;6lf "sesungguhnya

bentntunglah orang yang membersihlcan diri," ia berkat4
"Orang yang amalnya !erih."l lo3

37l30.Ibnu Abdil A'la mencaitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
tentang firrnan-Nya, &;; 6lf "sesungguhnya beruntunglah
orang yang membersihkan diri," ia berkata, "Melakukan
kebaikan."lls

37131. Sa'ad bin Abdillah bin Abdil Hakam menceritakan kepadaku,
ia berkata: Hafsh bin Umar Al Adani menceritakan kepada
kami dari Al Hakam, dari Ilcimah, tentang nrman-Nya, ,{Ili
&ii "s"rungguhnya beruntunglah orang yang membersiikan
diri," ia berkata, "Orang yang melrgucapkan laa ilaaha
illallaah 'tidak ada sesembahan yang haq selain AUah'.-1105

Ulama lain me,ngatakan bahwa maknanya adalah,
benurtunglah orang yang me,nrnaikan zakal hartanya. Riwayat-
riwayat yang sesuai pendapat ini adalah:

37l32.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Suryan, dari Ali bin Al Aqmar,
dari Abu Al Ahwaslu tentang firman-Nya, &i;6tf
"sesungguhnya bentntunglah' orang yang membersihkan," ia
berkat4 "Barangsiapa mampu me,mberi sedikit hartanya maka

rr03 Al Mawzrdi dalamAn-Nukat w At'Ilytn (SDSS).tt* AMurrazzaq dalam afsirnya (3/a19)-dcnian l"itrhry", dan Ibnu Abi Hatim
dalam afsirrya (L0B4l7) dari QatadalL dengan lafazh: Mengerjakan amal
shalih.

116 Ibnr Abi Hatim dalam ta8irnya (l0B4l7).
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hendaknya melakukannp, kemudian hendaklah ia shalat."l 16

37l33.Muharrrmad bin Imaratr Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata:
Suftan menceritakan kepada kami aari Ali bin Al Aqmar, dari
Abu Al Ahwash, tentang, firman-Nya, &;;6tf
"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membusihkan," ia
berkata, "Orang yang me,mberi dari hartanya.-ll@

37l34.Mtrhammad bin Imarah menceritakan kepada kami, ia berkata:
Utsman bin Sa'id bin Munah menceritalcan kepada kami, ia
berkata: Zvhair menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari
Abu Al Ahwash, ia berkat4 'Bila ada seorang perninta-minta
mendatangi seseorang dari kalian png hendak shalat, maka
hendaklatr ia memberikan zakatnya sebelum shalat, karena
Allah berfirman, g-;;;rf*@e;; Stl,Sesungguhnya
beruntunglah orang yang membersihkan, dan dia ingat nama
Tuhannya, lalu dia shalat'. Barangsiapa manrpu memberikan
zakat sebelum shalatnp, maka hendaklah ia
mbtatcutiuurya."llot

37l35.Bisyr menceritakan kepada karri, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan
kepada kami dari Qatadah, te,lrtang firman-Np, &;;g;f
"Sesungguhnya berununglah orang yang membercihkanj' ia
berkat4 'Maksudnya adalah orang )ang mmbersihlcan
hartanya dan mencari keridhaan Pe,nciptanya."t l@

Ulama lain mengatakan bahwa maksudnya adalah zakatfitrah.

Al Mawardi detart.en-ifukot wa Al 'Ilyut (51255).
HR Ibnu Abi S),aibah (A352) dan Al Kbalhib Al Bagpadi dalam tarithnya
(tu348).
Ibru Abi Hatim dalam tafsirnya (10R418) dari Abu Al Ahrash deogan
ri*zyatymg lebihringLas dari ini.
Ibru Abi Hatim dalam tafsirqn (10/341t) riya1at scnrya.

I t06
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Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalatr:

37136.Amru bin Abdil Hami Al Amali menceritakan kepadaku, ia
berkata: Marwan bin Mu'awiyatr menceritakan kepada kami
dari Abu Ktruldatr, ia berkat4 eer{ku masuk ke ternpat Abu Al
Aliyah, ia berkata kepadaku, 'Jika besok engkau hendak

berangkat ke tempat (shalat) I4 lewatlah ke tempatku'. Aku
pun melewatinya. Ia lalu berkata, 'Apakatr engkau telatr

mernakan sesuatu?' Aku jawab, 'Ya'. Ia berkata lagi, 'Apakah
engkau telah menyiramkan air pada dirimu?' Aku jawab, 'Ya'.
Ia berkata lagi, 'Beritahu aku, apa yang telah kau lakukan
dengan zakatnu?' Aku jawab, 'Aku telah menyalurkannya'. Ia
berkata, 'Sebenarnya aku menginginkanmu untuk ini'. Ia lalu
mernbacakan ayat, iF; .;;;rf*@ &; ;'$ i , s"rungguhnya
bentntunglah orang yang membersihkan, dan dia ingat nama

Tuhannya, lalu dia shalat'. Ia lalu berkat4 'Sesungguturya

orang-orang Madinah tidak me,mandang adan)ra sedekah yang

lebih utama daripada itu, bahkan dari menyediakan air minum

Firman-Nya, tfi.$;';(f'$ "Dan dia ingat nama Tuhannya,
lalu dia shalat." Para ahli tafsir berbeda pe,lrdapat mengelrai a)rat ini.

Sebagran mengatakan bahwa malcnanya adalah, mengesakan

Allatt. Riwayat yang sesuai de,ngan pendapat ini adalatr:

37l37.Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadalru dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Nya, !I:3,4;';tf'$ "Dan dia ingat nama Tuhannya,
lalu dia shalat," ia berkat4 'Mengesakan Allatr 51ryr'1'.rl 

I I I

rrro Ibnu trktsir dalam tafsimya (14R25) dan As-Suyuthi dalara Ad-Dun Al
Mantsur(U485).rrrr lbnu Abi Hatim dalaurtafsirnf,a (lOB4l7).
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Ulama lain mengatakan bahwa malananya adalalL mengingat

Allah, berdoa kepada-Ny4 dan berharap kepada-Nya.

Pendapat yang benar menge,nai ini adalah, mengingat Allalt
lalu mengesakan-Nya, berdoa kepada-Nya dan berharap kepada-Nya,

karEna semua ini termasuk dzikrullah, dan Allah Ta'ala tidak
me&gkhususkan suatu jenis dzikir terteirtu tanpa yang lain.

Firman-Nya, 1:5 "Lglu dia shalat." Para atrli tafsir berbeda

pemdapat mengenai penalnvilannya.

Sebagian me,ngatakan bahwa maksudnya adalah, lalu dia

melaksanakan shalat yang lima. Riwayat'yang sesuai dengan pendapat

ini adalah:

37138. Ali menceritalcan kepadakrr, ia 'berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah
mencaitakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, fi3r*tntu dia shalat," ia berkatq 'Melaksanakan

shalat yang lima."lll2

tit.*" lain mengatakan bahwa makzudnp adalah shalat Idul
Fiti.lll3

Ulama lain mengatakan bahwa mafsuAnya addab menyebut

nnma Tuhannya lalu berdoa kepada-Nya

Mereka berkata, "shalat di sini adalah berdoa."ll14

Pendapat yang be,nar adalalL maksud firman-Nya, i!5 *tntu

dia shalat," adalah shalat-shdaf yang di dalamnya menyebut Allah
dengan pujian, pemutaan, dan doa.

n12

ll13

llta

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1013417), Al Mawardi dalamAn-Mtkat wa Al
'Uytn (51252), dan lb,nu Athiyah dzlamAl Muhanar Al Wajiz $la7Q.
Perkataan Abu Sa'id Al Khudri, sebagaimma dischtkm oleh Al Mawardi
ddam An-Nukat wa Al' Uyn (51255).
Al Baghawi dalamMa'alim At-Taruil (5156O).
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Firman-Nya, (df;i!rt'o#j,Y *Tetapi lcamu memilih
lrehidupan duniawi," maksudnya adalah, berkata kepada manusia,

"Akan tetapi kalian, hai manusia, lebih mengutamakan perhiasan

kehidupan dunia daripada alifiirat.

Firman-Nya, ti'ltTf;Si; " S edan g kehi dup an a kh ir at a d a I ah

lebih baik dan lebih lrekal," maksudnya adalah, padahal perhiasan

akhirat lebih baik bagi kalian, hai manusia, dan jauh lebih kekal,
karena kehidupan dunia adalah fana, sedangkan akhirat abadi.

Pe,ndapat para ahli tafsir senada dengan pendapat kami.
Mereka )rang beryendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat
berikut ini:

37l39.Bisyr mepceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, (i1ii,ljii'6j;j,y.
"Tetapi kamu memilih kehidupan duniawi," ia berkat4
"Sehingga manusia memilih kehidupan dunia kecuali yang

dilindungi Allah. li!t|i;f$ 'sedang lcehidupan aHirat
adalah tebih baik', dalam kebaikan, 7i2(e'Don lebih kekal',
dalam kekekalari."l I I s

37l.40.Ibnu Ht maid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin
Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hamzah
menceritakan kepada kami dari Ath4 dari Arfajah Ats-Tsaqafi,
ia berkat4 "Aku meminta Ibnu mas'ud menrbacakan aya!,6
&<iie$';\ 'sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi'.
Ketiki sampai pada aya! (!di',,1;$ 5;;j g. ,Tetapi ktmu
memilih kchiditpan dunicuri', ia berhenti membaca, lalu
menghadap ke aratr para sahabatnya, kemudian berkatao 'Kita
lebih merrentingkan dunia daripada alchirat'. Orang-orang prm

rrts As-suynthi dal",n Ad-Dan At Manaur (A487),rcnyandarkannya k€pada Abd
bin Humaid'dari Qatadah.
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terdiam. Ia lalu berkata, 'Kita lebih mementingkan dunia,

karena kita melihat perhiasaanny4 kaum wanitanya, serta

makanan dan minumaffiya, seme,ntara akhirat terpojol&an dari
. kita, sehingga kita lebih me,milih.yang cepat dan me,ninggalkan

yang larnbat."ll16
-t

Ada perbedaan qira'ar di kalangan qurra'me,lrgenai firman-
Nya' fli';;ji ittli $."Tetapi fomu memitih kehidupan dunimvi:'

Pada umumnya qufta'Amshar membacanya ';ttj;S S, dengan

huruf ta', kecuali Abu Amr, ia me@bacanya dengan huntfya',lll7 dan

ia berkata, 'Maksudnya adalah orang-orang yang paling celaka"

Qira'at yang sa)ra pilih adalah qira'at dengan hunrf ,a'kare,lra

kesamaan hujiah pdra quna' tertadapnya.

Disebutkan batrwa dalam qira'atUbay adalah tt::jbiiFf *. mi
juga merupakan bukti kebenaran qira'at dengan huruf ta'.

Firman-Nya, Jj'li,+:gi $viiy "sesungguhnya ini benar-

benar terdapat dalam kitab-Hub dalrulu." Para ahli tafsir berbeda

pendapat mengenai apa )ang diisfaratkan oleh firman-Nya, lli*Ini.-
Sebagian berkata, "Ini mengiqraratkan kepada ayat-ayat )rang

terdapat dalam, &1i1i$';1q{. 'sucikanlah nama Tuhanmu Yang

Maha Tinggi' ." Riwayat yang sesuai dengan pe'lrdapat ini adalah:

37l4l.Ibnu Hnmaid me,nceritakm kepadab ia bertata: Mabran

menceritakan kepada kami dari Su$rao, dari ayabnp, dari

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (5/560), Ib,nu KaBir dalam a&irrya
(l4B2q, dan Asy-Syaukani dqtern Fath Al Qadir Qlazfl.
Abu Am msr$acan)ra 'oi'J*;,)r, dcngm hunrfyaa'. Alasanrya adalah firban-
Nya, {fi( 'rrlf, 'F- o,6t @ ,fllt (X; 'hang yang celaka (kafir) akan
menjauhinya. (Yaitu) orang yang akan memavki api yang besar (n*alca)."
Maksudrya adalah, mcrcka lebih rncngutamakan"

Irhli qira'at lainnfra me,mbacaqra t \ Oengan hunrf ta', yabi otum
ttt'tsirtwlu'lrarnu lebih rcngutamakan'. Alasao rcreta yaoifi5 qira'a lJbay
a d ^t^i iTtlt ?d,!. Lihtt Hajj ah Al Qira' at @aL 75 S).

u16

ut7
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Ilsimah, te,ntang firman-Ny4 r;-@.1;'r'i ,J;Ai d$iiL
G.fieiL"Sesunggahnya ini benar-benar terdapat dalam

kttab-kitab dahulu, (yairu) kitab-kitab lbrahim dan Musa," ia
berkat4 "(Maksudnya adalah) afi-ayat yang terdapat pada

#:Y,f* 
'sucikantah nama ruhanmu Yang Maha

Ulama lain berkat4 "Kisah surah ini." Riwayat yang sesuai

dengan ini adalatr:

3\lL.Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Mabran

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far. dari Ar-Rabi, dari

Abu Al-Aliyah, tentang firman-Np, @,tiYi ,J;3i driiil
6it'$.Lj- "sesungguhnya ini benar-benar ierdapat

dalam kitab-kitab dahulu, (yaiu) Htab-kitab lbrahim dan

Musa," ia berkata, 'I(isah surah ini benar-benar terdapat dalam

kitab-kitab terdahulu."l I I e

U1ama lnin me,ngatakan bahwa 6aknanya adalah,

seslmgguhn),a ini, lang ditetapkan Allah Ta'ala dalam surah, ,t
Jj.ii,J;3i "Benar-benar terdapat dalam kitab-kitab dahulu.r'

Riwayat png sesuai de,ng;mpend4at ini adalah:

37l43.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsar menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari QatadalL
tentang finnan-Np, Jt:rii,+r$i $vJ,ly "sesungguhnya ini
benar-benar t*dapat,'dalam kitab-kitab dahulu," ia berkata,

"sesungguhnya ini, yang ditetapkan Allah Ta'ala dalam surah

ini, be,nar-benar terdapat dalam kitab-kitab dahulu el.yg
t i3'(Yaiu) kttob-kitob lbrahim dan Musa'J'rt2o

Ulama lain mengatakan bahwa maksudnya adalab firman-

Al Bagbawi dql n Ma'alim A,-Tarrzil (515fi).
Iblrtt Abi Hatim dalam tafsin$ (l0B4l9).
Ab&rrazzaq &lam b&irrya (3/4 I 9).

ut8
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NVu, tilt[i;tg "sedang kehidupan aWrirat adalah lebih baik dan

lebih lekal," terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berilnrt ini :

3714.Bisyr menceritakan kepada ,kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

k:l?9^.k1m, d*i Qatadatr, tentang firman-Np, $Viiy
;);rii $3i *Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam
kitab-kitab dahuht," ia berkata, 'IGtab-kitab Allah itu b€rturut-
turut, sebagaimana kalian d*g*, bahwa kehidupan alfiirat
lebih baik dan lebih kekal."rr2r

37l45.Yunus menceritakan kepadaku, ia bertata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu T,aid bsrl<Lta

te,ntang nrman-Nya, 6'i5'er5lg-@.ljrii,;jAi $ rtJ,ltt
"Sasungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab
dahulu, (yaitu) kitab-kitab lbrahim dan Musa," ia berkata, 'Di
dalam kitab-kitab png ditunrnkan Allah kepada Ibrahim dan

Musq bahwa kehidupan alfiirat lebih baik dan lebih
vll,, L"ll22

Fendapat )xang lebih utama menge,nai ini adalah yang

menvatakan bahwa. firman-Nva, s@ fu;;';rr$@&ii'{ii
ti!:7!;$f:@f1i:#;i'6tlS "S"o*gs,rhrryo beruntunltah
orang yang membersihkan dii, dan dia ingat nama Tuhannya, lalu
dia shalat. Tetapi kamu memilih kehi&ryan dunimvi. Sedang

lrehidupan aWtirat adalah lebih baik fun lebih kelul," bemar-be,nar

terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Ibrahim Khalil Ar-
Rahman" dan kitab Musa bin Imran.

Sa)ra katakan bahwa ini lebih utama daripada yang lainnya,

Al Mawardi dalamAn-Ml/rat wa Al 'Uyttn (5D56).
Ibnu Athiyah dalau-- Al Muharmr Al Wajiz (51471) riwayat scmpa, dari Ibmr
Taid-

t 12l
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karena kata haadzaa mengisyaratkao kepada yang hadir (yang

sekarang), maka mengisyaratkan kepada yang paling dekat dengannya

adalatr lebih utama daripada mengisyaratkan kepada yang lain4ra.

Adapun ash-shufuuf, adalah bentuk jamak dari shafuiifuh, dan yang

dimaksud adalah kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

37l46.Bisyr menceritakan kepada kami, ia. berkata: Yazid
menceritakan kepada karri, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari Qatadalu dari Abu Al Jal{ ia berkata, "Kitab
Ibrahim 

'diturunkan pada awal malam Ramadtran. Taurat

diturunkan setelah berlalunya enam malam dari Ramadhan.

Tabw diturunkan pada malam kedua belas. Ir$it diturunkan
pada malam kedelapan belas. Al Qur'an diturunkan pada

malam kedua puhh e,mpat.'l 123

Hn- Al Bafuqi wt rwfu' &lm As-Storarlt (g/ltt) do AtbThebrui
dabm l, Ausart (4/llt), lrcdneF dui Woihh bin Al As$, dm Ibm Abi
Syribob dtlm mlhnrEfilta (61 l44) wt mtquf.

ll3



SumhAlGhaaodyah

SURAH AL GIIAASYiYATI

@*?uc@t$)r7.ifr@r#rtAta$ ji
f @ei u$ i6:{ fi@ i{, # i, irol!{-rLt( #

@z*u6-{;;'.s-
"Sildoh ddedleh Wddmw (tentad Hori Penrbalasan?
B aorry ak rwka pddo lwri lu anihik trtfiw, bek efi a kn as

lasrkepcrtahfir, mrl.nrrrsttki @i yang sangat panas (nr":al<a),

iliberi mfui,um ilengom air ibri $nfut tcng sangd patuas.

Mqelrc tiailo menpuoleh malrcriwn seloin dari polwn yarrg
fulrilulf,, yang fnohnrrlltggaruii/irrr dm fiilakfu

menslrdllrlnglrrrrl4ar.'
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keras lagi kepayahan, mema$hi api yang sangat panu$ [netahaJ,
diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mercka

tiada memperoleh malunan selain dari pohon Wng berduri, yung

tidah menggemakkan dan tidak pula menghilangkan lapat)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Mutlamrnad SAW, ii
iY,fr *Srdoh datangkah kcpadamz," hai .Mutrammad, 5$fiL-i
"[tentangJ Hart Pembalasan?" yakni kisah dan boitaqra.

Para ahli tafsir berbe.da pendapat mengenai malora i*,fft.
Sebagian mengatakan bahwa itu adalah kiatnat yang menimpa

manusia dengan hunr-haranya. Riwayat-riwa),at png sesuai dengan

ini adalah:

37147.Ni menceritakan kepadalcu, ia berkata: Abu 'shalih

'menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
'me,nceritakan kepadaktr dfii Ali, dari Ibnu Abbas, tentang aYatl

ii;l.lft ia berkatq "Ini memqrakan salah satu nama Hari

Kiarnat. Allah meurbesalkannya dan memperingatkmnya

kepada para hamb"-Nlla."t t'o

37l48.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kmri, ia berkata: Sa'id menceritahan

kepada kard dari Qatadalu te,ntang firman-Np, At;t'il$
,?fi *Sudah danngh,ah tepafunu (tentms) Hari
Pembalasan?' ia b€*ata, 'Lfiazh i=*fi mamAnf adalah

37l49.Muhmad bin Sa'ad meircaitakm kepada$ ia be,ltata:

Al Mswu.li dalm Aa-Ifut tw Al'IlW 6nST.
It B AU lltin datam tr&inry (tU3420).

tt,,
rl2'
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Ayabku menceritalmn kepadaku, ia bertata: Pmaoku
menceritakan kepadaku, ia bertata: Ayahku me,lrceritakan

kepadaku dari ayahnp, dri Ibnu Abbas, te,lrtang firmm-Nya,

ilili iaberkatq'IIri Kimat.-l 126

Ulama lain mengatakan bahwa lafazh ,#fr maksudnya
ad&ah api yang menutupi wajah orang-orang kafir. Riwayat yang

sesuai delrgam pendapat ini adalah:

37150. Abu Kuraib menceritakm kepada kami, ia bedora: Ibnu
Yaman me,lrceritakan kcpada kmi dri Asy'ats, dri Sa'i4
tentang firman-Np, ,?;fii.-t&3$ ia b€rtata'
" Ghaasyiyah an-naar'tutupm q2i' .o"o

Pendapat yang belrar mcogenai ini adalab Allah b€*ata
kepada Nabi-Nyra, r#liiAt,&3$ 'Sudah datanekah kepadamu
(tentang) png menutupi?" Di sini Allah tidak mengabarkm kepada

kita bahwa yang dimaksud adalah tutupan Hari Kiaurat, {an tidak juga

menyatakan batrwa png dimakzud adalah tutupan api. Keduanya

memang'tutupan, )xang ini melrutupi manusia dengan huru-hara dan

kedukaao, sdangkan )aog ini menutupi wajah oftulg-orang.kafir
dengan kehangusan, kobaran, dan nyalanya Iadi, tidak ada pendapat

yrang lebih benar daripada p€,ltataan (baca: fiman) Allab 1laitu
l:habar ini bersifat umum )Nang mencakry yang dimaksud.

Firman-Nlxa, #5-':H "Banyak mt*a pada hari itu,"
maksuflnya adalah wajah-wajah omng-orang yang kufrr terhadap-3-- -Np" d;r *Tunduk terhina." Maksudnya adalah Dzalillah'tina".
Riw-ayat-riwa),at yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

37iffil.Bisyr menceritakan kepada kemi, ia bertata: Yazid
menceritakan kepada karf, ia berkata: Sa'id me,nce,ritakan

trr A*-suynthi d^lalnnAd-Drllr- Al Man*w (S/491) dm Asy-SyauLmi dqtqrn. Fart
AlQsfir(st43t.rH Ibmr Athiyah ddamAl t'fith*tw Al Vqb 61472). ..
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kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, 
tl:t:ti;i.fft

uBanya.k maka.pada hari itu'tund*k 'terhina," ia berkata,
*Maksudnyaadalah dzatiitah e6rur.rrll2E | ''

37l52.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepqda kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kgada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
tentang firman-Nya, '^1+L ia berkata, '"Tertunduk hina di
net?ka."ll29

Finnan-Nya, W *B"tn jo keras," maksudnya adalah bekerja
keras di neraka

Firman-Nya, Lt *Lagt kepayahan," maksudnya adalah

kepayrahan di dalamnya. 
-

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir . Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

37153. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia bertata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrny4 dari Ibnu Abbas, tentang u1^fiitLe
*Belrerja keras lagr kepayahan," ia berkata, 'Maksudnya
adalah bekerja dan kepayahan di dalam ne'raka."ll30

37154.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayah
menceritakan kepada kami dari.Abu_Rgj-a, ia berkata: Aku
mendengar Al Hasan me,mb&a ayat,i;ffib? "Bekerja kcras
lagi kepayahan," lalu berkata, "Tidak beramal untuk Allatr
sewaktu di dunia" maka disebut beke.rja di ne,raka"ll3l

Ibtru Abi Hatim dalam tafsirrya (108,420).
ebdurrazzaq dalam tafsirqra (gl420).
As-Suyuthi d"lan Ad-Dun Al Mantsur (Ua9l) dan Asy-Syatrlani fulzmFtth
Al Qadir(51431).
Al Baghawi dalanr afsinryra (41478) riwal.at scmrya dan Al Qurthubi dalrrn
taftiml/a (20127).



SrruhAlGhccgybuh

37l55.Bisyr m€Nrceritakan kepada kmi, ia bcrtata: Yazid
n€ocaitakm kqada lrmi, ia bertata: Sa'id mmcritakm
k4ada kani dei aabdab teotmg aW tJfi* *Bebrja

keros logi kcpquhn," ia bcdsata, "Ivlaksdqn adatah,

serwalnu di drmis bcmftry sombpng sehingg! tidak n€oadi
Allslt malra dibud belrcrja dm kopeyahm 6 o.rA.;rr32

37l56.Ibnu Abdil A'ls mcnccritatm kcpadt lomi, ia bcrlsda: Ibnu
Tsaur mcoccritatrm k4ada krrri dari Ma'mr, dari Qaradah,
tcntang firman-Np, ?Ji"ir?-Bebrja kcras lagi kcpyalun,-
ia bertats, 'tsckcrja keras lagi kepryahan di n€rak&'1133

3?ls7.Yrmus mcnccritalm k@aku, ia bcr*ata: Ibnu Wahb
mcngnbutm kcpada kftri, ia bcr*Aa: Ibnu Zaid b€61da

tcntmg firurm-Np, ?*l*l&-Bekerjo leoras lagi keryyatun,'
ia bo*ata, 'Tidrk ada soormg pm ymg lcbih kcpayahan dm
mendcrita dripada pcngbrmi o.11L.rl llf

Firman-Np, '+Lt€gl *Menas*i api yang sangat panos
(n*aka)f malcsr&ryra adalab wajah-wajah itu memasuki api yang

sangat p&6, yang telatr dipanaskan 612n sengat panas.

Adaperbedaan gira'at di kalangan qurra' mengenai ini.

Pada umumnya guna' Kufah membacanya ,I5, a*g fothah
pada huruf ta\, yang maknanya toshlaa al wtguuh'kajah-wajah itu
m€,masuki".

Abu Amr mernbacanya rlbf "dimasukhan", d€,ngan dlummah
pada hunrf ta', sesuai firman-Nyq i;!,#b$f "Diberi minwn

Ibm Abi Hatim &lam ta&irnya (10/3420) dan Al Maunrdi drJrsm An-Nukat
nnAl 'tlWr(sDSE).
lfbfurizzaq .ldam ta8iml|a (31420).
lb,or Alhi)rah dalrmnAl lllah,ano Al Wajb (51472) mncamrdran '''?lrnrylya,
dari lbmr Zai4 Ibru Abbas, dan Sa'id bin Jubair. Al Bagbawi Aabn, Ma'alim
At-TaEil (51561).

u12
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dengan air dari sumber yang sangat pan .rrll35

Pendapat yang benar mengenai ini.adalah, kedua qira'at inr

maknanya shahih, maka dengan qiralat manapun seorung qari'
membacany4 maka telatr dianggap benar.

Firman-Nya, A1#a;ll *ottoi minum dengan air dari

sumber yang sangat panasi'maksudnya adalah, para pemilik wajah-

wajah itu diberi minum dari sumber minuman yang panasnya telatr

memuncak, sehingga pan lsnya mencapai puncak.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat de,mikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

37158. Muhammad bin Sa'ad me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan ke,padaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahAya, dali Ibnu Abbas, tentang finnan-Ny4

i+!,#|c# *Diberi minum dengan air dai sumbei yang

sangat panas," iaberkatq 'Makzudnya adalatt yang telah lama

dipanaskan."l136

Abu Am dan Abu Bakar mc,mbacaq,a \t ttus jl-.1, deryao, dhammah pada

hunrf ra'. Alasannya disebutkan oleh Al Yazidi, ia b€rkata, "Seperti fuman
Nya (setelahnya), '*::#cfi 'Dibei minun dengan air dari sumber yang
sangat panas'."
Al Yazidi rnenjadilon j:e-J spperti lafaz.h setelahnya, karena dengan bcgltu
terjadilah keserasian dan kesesuaian tata.kelirnat.
Ahli qira' at lainnya membacanya !i3, dengn fathah padz htrnrf ra'. aUsannf
adalall 'hemasuki" memang disandangkan kepada mereka pada banyzk
redaksi dalam Al Qur'aq seperti #6-qiA "Mereka masrk kc dahmnya pada
Hai Pembalosan." (Qs. Al Infitira; [82]: 15) nfr 

"(ti 
J$ "Memasuki api

yang besar (neralu);'(Qs. Al A'laa [87]: l2), 6(tl.riJ *Kelak dia alan masuk

lce dalam neraka;' (Qs. Al-Lahab I I l]: 3)
Jadi, mengerrbflikan spl yang,rereka perselisihkan kepada apa yang mereka

sepakati, lebih utama. Lihat Hujjah Al Qira'at (hal. 759).
Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al 'Uyun (511259).

Al aaniyah adalah yang sangat panas. Lisan Al 'Arab (efri: gl).
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37159.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayah

menceritakan kepada kami dari Abu Raja, dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, 1{.#ir# *Diberi minum dengan air
dari sumber yang sangat pan4s,l'ia berkata, 'Yang telah lama

dipanaskan semenjak Allah menciptakan 6*1*11 137

37l6}.Ya'qub menceritakannya sekali lagi kepadalcu, lalu b€rt@tq

"semenjak Allah memciptakan langt dap b rmi."ll3t

3Tl6l.Muharnmad bin Amr me,nceritakm kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada karni, AI Harits menceritakan kepadaku, ia bertata: Al
Hasan -*seritakan kepada kami, ia berkata: Wmqa

menceritakan kepada kami; semuan),a (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahi4 t€ntang firman-Nya, it-!.#it*Dai sumber yang sangat panos," ia berkata, "Yang telah

mencapai puncak panasqxa,lan tiba saat peminumannyra."l l3e

37l62.Bisyr me,nceritakan I kepaila kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritdcan

kepada kami dari aapdalt te,ntang frman-Nya, #!,#rif
*Diberi minum dengan air dai samber yang sangat panas," ia
berkat4 'Yeng telah lma dipanaskan semenjak Allah
me,nciptakan langt 6.r, 6,r-1.,1 l.o

37l63Jbnu AMil A'la me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrnu

Tsaur menceritakan kepada kmi dari Ma'mar, dari Qatadalu
t€ntang firman-Nyra, lr-y#l "Dari sumber yang saagat

I lt? Ibnr Athiyah datam lt Mulnrrar Al Wajiz (514fi3) ri*ayat scmpo dai Al
Hasao, dm As-Suyuthi dcngan lofazft$ra drl6Atl-Durr Al Mantsr (U491)'
menyaadad<amya kcpada Abemazzaq dan Abd bin Htmid dad Al Hasao
Ikmi tidak mnem*amp pada riwayat efarrazzaq.
Ibnu Rajab Al Hambdi d^lamAt-Tak@min An-Nar (l/l I l).
Mujahid dalam tafsinryra (hll. 724) dm Al MaxErdi dalA,n An-I'lukat wa Al
'IJrlrl.Gn59)
Ibou Abi Hstim daLm ta8iruya (l{IBa2O);ll'o



panas," ia berkat4 'Dari sumber yang

panasnya. Maksudnya adalah yang

memuncak.,ll4l 
.

TdstuAih:Ihatui

telah memrmcak

panasnya telah

Sebagian mengatakan batrwa maksud firman-Nya, it-!,*i,*Dari sumber yang sangat pana,t," adalah daii surnber air panas.

37164.Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata
tentang firman-Ny, H!.#rif -Diberi minum dengan air
dari sumber yang sangat panas," ia berkata, "Aaniyath adalah

surnber air panas."l 142

Firman-Nya, dfu$iCL{A "Mereka tiada memperoleh
makanan selain dari pohon yang berduri," maksudnya adalah,

mareka, 1lalmi para pemlik [wajah]t'o' y-g tertunduk hina, bekerja
keras lagi kepayahan pada Hari Kiamat, tidak memperoleh makanan
kecuali dari pohon yang berduri.

Pengertian adh-dharii me,lrunrt ormg Arab adalah pohon yang
biasa disebut asysyibriq. Orang-orang Hijez menyebutkn dharii'
ketika mongering. Sedangkan y"ng lain m€nyebutxya syibriq, dan it:u
beracun.

Pendapat pqra ahli tafsir me,lrgenai hal ini senada dengan
pendapat kami. Mereka )rmg berye,lrdryat demikian .menyebutkan
riwayat-riwayat berikut ini :

37l65.Muhammad bin Sa'ad'' me,lrceritakan kepadaku, ia berkata:
Afhku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku
sren6eritakan kepadaku, ia bertata: Ayahku me,nceritakan

Abdurrazzaq dalam tafsirqra (3 I 421).
Ibnu Abi Hatim dalam ta&irrya tl0l342l), Al Mawardi dad,"r, An-Nukat wa Al
'UW, G1259), dan Ibnu Athiyah d^larnAl Murnrrar Al Vajb glaB).
Redaksi yang terdapat di antara dua tanda hrnmg siku [ ] telah lrmtn dari
mnuskripya, dan lcerni tetapkan dari raskah lainn)ra,

ltat
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kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

ef u$i6:{ fi"Merelca tiada memperoleh makanan selain

dai pohon yang berduri," ia berkata, "Adh-dharii' adalah asy-
., . ,11144sytDnq.

37l66.Muhammad bin Ubaidah Al Muharibi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Abbad bin Ya'qub Al Asadi menceritakan kepada

kami, Muhammad berkata: Abbad berkata: Muhammad bin

Sulaiman mengabarkan ke,pada kami dari Abdunahman Al
Ashbahani, dari Ikrimah, tentang firman-Nya, a$fitl{ A
Eii "Mereka tiada memperoleh malanan selain dari pohon

yang berduri,u ia berkatq "(Maksudnya adalah) asy-

syibriq."rras

37167.Ya'qub menceritakan kepadalcu, ia berkata: Isma'il bin Ulayatt

menceritakan kepada kami dari Abu Raja, ia berkata: Najdah,

seorang laki-laki dari kalangan Abdul Qais, menceritakan

kepada kami, dari Ilaimah, tentang firman-Ny4 a$fifl$ Jl
" ei "Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon

yang berduri," iate*ata 'Maksudnya adalah pohon berduri

yang menancap di tanah. Pada musim semi orang-orang

Quraisy menyebutrya sytbriq, dan bila telatr rontok dahannya,

mereka menyebutnya dhaii."r|6

37l68.Ibnu' Bas)rsyar me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada karni, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahi4 tentang

firman-Nya, eJ*u$i6{;4 "Mereka tiada memperoleh

mnlranan selain dari pohon yang berduri," ia berkata,

rr" Al Mawardi dalam An-Mtkat wa Al'Uym (51259) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muhanu Al Wajiz QlaB).rr" Ibnn Abi Hatim dalamafsirrya (IOB42O).

1116 61 Bagbawi dalan Ma'alim At-Tanzil (51562).

-
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TafttuAh:Ihatui

"(Maksudnya adalatr) asy-syibriq)'rra7

37l69.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Maltran

menceritakan kepada kami dari Al-I-aits, dari Mujahid, riwayat

yang sama.

3TlT\.Muharnmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada karni, semuanya (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, dli ia

berkata, "(Maksudnya adalatr) syibriq yang telah kering."lla8

37l7l.Ibnu Abdil A'la menceritakaq kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepaf kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang firman-Ny4 ef1\ *Selain dari pohon yang

berduri," ia berkata" "(Maksutlnla adalah) asy-syibriq, bila
telah mengering disebut adh4harii.rrl l4e.

37l72.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, eiutsia{Jl
"Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang

berduri," ia berkata, "(Maksudnya adalah) makanan yang

paling jelek dan paling 6*.11.rrlls0

37l73.Muharnmad bin tlbaid menceritakan kepadaku, ia berkata:

Syarik bin Abdillah menceritakan kepada kami, tentang

Hamad dalam Az-tuM (ll 179).
Mujahid dalam tafsimya (M. 724) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirqra
(ro&4zt).
Al Mawardi dalaa An-Nttktt wa Al 'UW (51259), Al Qurthubi dalam
tafsimya (20129), dan Ibnu trhtsir dalam tafsimya (l4l33l).
Ibnu Ab! Hatim dalam tafsirrya (lOR420) dao Al Baghawi Aelarn Ma'alim At-
Tanzil (515A) riwayat s€mrya.

tL7
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firman-Nya, eiu$ti6{ ;i uMereka tiada memperoleh

makanan selain dari pohon yang berduri," ia berkatg

"(Maksudnya adalatr) asy-syibiq.-rr5r

LJlama lain mengatakan bahwa adh-dharii adalah bebatuan.

Riwayat yang sesuai dengan ini adalah: '

37l74.Abu Kuraib menceritakan kepada l(ami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Jq'far, dari Sa'id,

tentang firman-Nya, *r*!ti6{;i ia berkatq

"(Maksudnya adalatl) bebituan.' 
,

Ulama lain mengatakan bahwa adh4harii adalah pohon api.

Mereka yang berpendapat demikian me,lryebutkan riwayat-riwayat

berikut ini: '

37175. Ni menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,

*;,X?ili6{J4, ia berkata" "(Maksudnva adalah) pohon

37l76.Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada kamiJ ia berkata: Ibnu Zaid berkata

te,ntang firman-Nya, e* u$i6$ A ia berkatq *Adh-Daii

adalah duri api."

Ia juga berkata" "Adaprm di dunia, adh-dhaii adalah (pohon)

duri kering ),ang zudah tidak berdaun. Orang Arab

menyebutnya adh-dhaii. Sedangkan di akhirat adalah duri

rr5r Abu Ja'far An-Nuhas dalam.I'raD Al Qur'an (5l2ll).
rr52 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirqn (1013421),Al Mawardi dalmAn-Nukat wa Al

'Uyn (51259), Ibnu Amiyah dat,,m Al Muhanar Al Waiiz (51473), dan Ibnu
Ilajar daram Al Fath Al Ban (El70l).

rr53 lb,uu Abi Hatim dalam tafsirnya (1013420) dan Ibnu Al Jauzi dat*n 7ad Al
Masir (9196).



TdlirArtfiaDglr.

api.'l'tn

Firman-Np, Z*e,*-{i| i-f "Yang tidak menggemukhan dan

tidak ptla menghilangkan lapar," maksudnya adalalL makanan dari

pohon b€rduri ini tidak mengge,mulkan orang )xang memakannya dari

kdangan ahli neraha pada Hari Kiamat.

Firman-Nya, Z*"r#-{i "Dan tidak pula menghilangkan

lapar," maksudnya adalah, tidak pula m€,llgqlyangkan mereka dari

lapar yang mereka rasakan.

rttl

U#*fGD
3r(;@'d,'r;r$511@f-;;,f YrE@rL?fr A@

@ifit't;;'@'ifr
"Baryak rntkn Wdalwri irll,bq*ri.seri, znlwrctsto senfirg

l<arena*salwrya, dalorrrsiltga torrJg tingi, fiil&
nwdensu di dalmwya poloam yolrJg fidak brrgiuno- Di
dalormya ada man oir yartg mengalir. Di dfuwryo aila

tahwtahta yorrrg ditinggil<e\ ilan gel.as.gelas yorrg terletak
(didelcrfi uto),ilrlnbantall-bcntrtlsanibranyorrrgterntsttn,

dm pennadani-pennalmli" yarrg terlrun|or."
(Qs. Al Ghaasyirh [88]: 8,16)

Takwit tirman m$: A.6A
llrfr ,@'r{}-JitrY@f,.r?irui
'i;l{,,rr@i;*"i,j5:Agt@-ij5 (Banyak maka pada hari itu bersert-seri merasa

'#-LaQi+1,Vfi+€#irA

rrn Al Bagbawi &hm Ma'alim At-Turzil (51562).
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senang karena usahanya, dalam surgayang tinggi, tidak mendengar
di dalamnya perkataan yang tidak berguna Di dalamnya ada mata
air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan,
dan gelas-gelas yang terletak fdi dekatnyaJ, dan bantal-bantal
sandaran yang tersusun, dan . permadani-permadani yang
terhampar)

Allah Ta'ala berfirman, #i',;i "lanyak mukn pada hari
itu,u yakti Hari Kiamat.la(, "Berieri-seri," karena anugeratr nikmat
Allah kepada para penghuni. surga-Nya, yaitu orang-orang yang
beriman kepada Allah. '' 

,

Firman-Nyq "+tr;e. "Merasa senang karena usahanya,"
maksudnya adalah, mer:Na senang karena perbuatan yang
dilakukannya sewaktu di dunia, yaitu ketaatan kepada Tuhannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa malcna ayat, "ij$t ]
"Merasa senamg karena usahanya," adalah merasa senang dengan
patrala usahanya di akhirat.

'' Firman-Nyq ;;!'i;A"Dalam surga yang tinggi,,, maksudnya
adalah ketun. ily*i rafii'ah "tinggi".

Firman-Nya, U$:#S *rrdok mendengar di dalamnya
perkataan yang tidak berguna," maksudnya adalatr, wajah-wajah ifu
tidak mendengar. Maknanya, para penghuni di dalamnya, di dalam
surga yang tinggl.

Firman-Nya,'i+j * f nfotuan yang ti dak b erguna.,,'{i adalah
perkataan sia-sia. Orang Arab berkata, "Al-laghw adalah at baathit
ftebatilan)." Jadi, perkataan yang sia-sia, yaitu laghw, disebut
laaghiyah. Sebagaimana shaahib ad-dar' 'lemilik atau perrakai
perisai" disebut daari'. Sedangkan shaahib al faras "pernilik atau
penunggang kuda" disebutfians. Begitu }uga qaail asy-syi'r..orang

),ang mengucapkan s),afu" disebut syaa'ir. Sebagaimana dikatakan
oleh Al Hathi'ah berikut ini:

r



fdlfr.Afl;Ihatrli

'16 ?b#I,) 'o-# 3',;;;) s'|t;l
"Kau memptdayaiht dan merryatakan bahwa

pada musim panas kaurnempunyai sttsu don hrma."rrss

Maksudnya adalah shaahib laban 'lemilik susu" dan shaahib

tamr'ferilik kurma".

Sebagian atrli nahwu Kufah me,lryatakan bahwa maknanya

adalah, tidak terdengar di dalamrya orang yang besunrpah dengan

berdusta. Oleh karena itu, dikatakalr laaghiyah. Pendapat yang

dike,mukakan ini bisa saja beirar, kalau saja para atili tafsir dari

kalangan sahabat dan tabi'in tidak menyelisihinya, sernentara tidak

seorang pun boleh menyelisihi mer,eka jika mereka telatr sepakat

padanya.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai de,ngan pemyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat de,mikian menyebutkan riwayat-

riwayatberilut ini:

3llll.Muhammad bin Sa'ad me,nceritakan kepadaktr, ia bertata:

Afbku me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadab ia bertata: Ayahku me,lrceritakan

kepadaku dari ayabnp, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny,

Ud€l *rtao* mendengar di dalamnya perkataan yang

tidak berguna," ia berkata, "Tidak mendengar keburukan dan

kebatilan."ll56

37l7&.Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceri.lakan kepada kami; ia berkata: Isa me,nceritakan

kepada kami, Al Hrits menceritakan kepadahr, ia bertata: Al
Hasan menceritakm kepada krni, ia bertata: Warqa

Bait syair ei qastulah.]rug mgccm Az-Zahnqlo bin Am Ecrta elmdi
hurmya. Li}art Ad-Diwn (hal. 56).
Al Meunardi &ln A*Iiu*ol ru Al 'llyur (5,n6/J).

r tt5
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menceritakan kepada kami, semrumya (Isa dan Warqa) da!
Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, 6'65j
''r37 *Tldok mendengar di dalamnya perkataan yang ttaa*

berguna," ia berkat4 "Celaan."l 
157

37l79.Bisyr menceritakan kepada. kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang 
^yx,'i4,(J:€i* 

"Tidak
' mendengar di dalamnya perkataan ;itang tidak berguna," ia

berkata, "(Maksudnya adalah) tidak mendengar di dalamnya

kebatilan dan celaan.,l I 5&

37180.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,

riwayat yang sarna

Ada perbed aan qira'at di kalangan qurra'mengenai ini.

Pada umumnya qwra'Kufah dan sebagiai qurra' Madinah,

yaitu Abu Ja'far, me,rnbacanya 't51, dengan fathah pada huruf la',
yang halaranya, wajatr-wajah itu tidak mendengar.

Ibnu I(atsir, Nafi, dan Abu Arnr merrbacanya '{' ti "tidak

terde,ngat'', dengan dhammah pada hunrf ta', yang maknanya adalah

yang tidak disebutkan fa'il-nya. Ta'nits'nya'*' -3, karena ta'nits'nya

i-rl.

Ibnu Muhaishin me,mbacanya deirgan dhammahjugq hanya

saja ia me,rrbacanya dengan htrrufya', dalam bentuk tadzkir.rrse

Mujahid dalam afsirnya (M.724) dan Al Mawardi doJrar An-Nukat wa Al
:Uyttn (51260)
AMtrnazqaq dalam afsirnya (31421) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uyun (51260).

Ibnu Katsir dan Abu Arr ms:mbacaqa i&-ii, dengao dhanmah pada hrmrf

!aa','*e';),dcnganrafa',&ryatanggrytfa'il-tytidakdiscbutkan"
Mcreka b€rkat4 "Ihr karena khithab,nya tidak di-tas}nf tlqadr liata trmggd,
tetzpi di-mudzahikar-kao, sedanglon kata loaghiyah adalah mu'annaB,lcarena

I 157
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Menunrt saya, perldapat png b€nar mengenai ini adalah,

semua jenis qirabr ini sama-sama populer dan malananya shahih,

maka de,ngan qira'at manapun seorang qari' mernbacany4 telah

dianggap benar.

Firman-Nyq t C.AW- *Di dalamnya ada mata air yang
mengalir," maksudnya adalah, di dalam surga terdapat mata air yang

mengalir, bukan di prit-parit.

Firman-Np, |;fufii$ "Di dalamnya ada tahta-tahta yang
ditingikan." As-surrtr adalah bemtuk jamak dari sariir. Ditinggikan
untuk meinperlihatkan kepada orang beriman ketika ia duduk di
atasnya kenikmatan dan kepemilikan yang diberikan Tuhannya

kepadanya di dalaq surga. Semua itu dapat terlihat oleh

ta'nits-roya laaghiyah Sukan hrkiki, sebab yang scbenamya adalah laghw."
Al Yazidi b€rkata, "l\daknan)ra yatttl, di dqlt'rm)ta tidak seorang p1m )tang
meirdengar perkataan yang tidalc beryua.'
Abu Ubaidah berkata, "Lafazh '# nrafsudu5r. laghwan'perkataan yang sia-
sia'. Bisa juga scbagai sifat scolah-ol8h Allah *rfnnan, 'Tidak tqd€ngar
perkataan yang sia-si3'."
Alasan lain: Itusesuai de,ngan i'rab setlryujung afrat sebelum dan setelahUA
yalrr- Ury,W,i+g- a^ r*f"Uyc 'nJ,S Airr 4*U, sehingga mgituti
polanyz.
Nafi rnembacaq,a !i:-Ji, dcngao dhamnnhpa& hntrf la', l+j r-ip- deirgan
rafo', dengaa qnggapan la'il-rrya tidak rtiscb&n. Lafazfi ALJ1 b€rlaku
terhadap lefazh'tifl,h*an tertadap malcnaqra
t+hli qtrgy'a! Syam dan Kufah D€xnbacan)ra tll-ri, deryatfathai pada hrruf
ta' daa i+!, dengan nashab. Alasao meka yaifl kalimat iil dt-toshrifdengan
dua arah, }laitu bisa dengan reqrandartm ipcnacngaran" kepada bal-hal ymg
telah disebutkan, sebab kaa ini disebultm sctelah Ltabar terilang kodisi
kemikma,tan Dengan demikian, ddak ada komaditsi antara kandrmgan malrna-
malcna itn semra dengan rrah tashrifaya. Bisa juga kareoa sebagai lihirtab
(pesan) untuk Nabi SAW, sehingga seolaholah Allah berfirman, 'Engkara hai
Mubama4 tidak akan rcndengar 5rang sia-sia di dalam surga."
Bnktinya adalah firmn-Nya, $fiLt*'i$G43'Oan apabila lca nu melihat
di sou (surga), niscqta lrama akta melilut b*'bagai macam kenibnatan dan
kerajaan yang besar." (Qs. Al Insaan [76]:z0}Lfut Hujjah Al Qira'at (M.
760).
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penglihatannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksd ri39 
adalah

disusun. Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

37l8l.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnya dari Ibnu Abtas, tentang ayat,?)(11,
2.2 7 ,,oli ia berkata, "Maksudnya adalatr disusun, seperti firman-

Nya 16j,J,/!" 'Dipan-dipan berderetan'. (Qs. Ath-Thuur

l52l: 20) Sedagiannya di atas sebagian lainnya."rl60

Firman-Nya" 'trj'lttrY "Dan gelas-gelas yang terletak (di

delatnya)," merupakan bentuk jarnah dai htub, yaitu kendi yang

tidak berkuping. kri telah kami paparkan pada keterangan terdahulu,

dan telatr kami kemukakan pula riwayat-riwayatrya, sehingga tidak

perlu kami ulang di sini.rr6r

Firmaq-Nya, iitlj maksudnya adalah, kendi-kendi itu

diletakkan di tepi mata air yang me,ngalir. Setiap kali mereka hendak

minum, mereka mendapatinya telah penuh terisi minuman.

Firman-Ny4 'ij546 "Dan bantal-bantal sandaran yang

tersusun." Namaariq adalah bantal-bantal dan sarana-sarana istiratrat

@ersantai). Bentuk hrnggal dari'namaanq adalah numntqah, de,ngan

dhammah pada huruf zzn. Diceritakan juga dari sebagian suku Kalb,

bahwa bentuk tunggaln)ra adalah nimriqah, dengan kasrah pada huruf

nun dan raa'. Dikatakan ''ij6'tetsusun atau berbaris" kare,lra

sebagiannya di sebelah sebagian lainrryra @erderet).I162

Pendapat para ahli tafsir menge,lrai hal ini senada de,ngan

As-suyuihi dalanAd-Dur Al Manaar (U4%).
Lihat pcnaftiran surah Az-Zulhuf ayat 71, surah Al Waaqi'ah qrat 18, dan

surah Al Ineaen ayat 15.

At Farra rrengcmrlratcm1'a llalg"n fu[a'ani Al Qur;an QnSq.

r t6o

I t6t

It6:l
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pendapat kami. Mereka )ang beryendryat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

37182. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritalcan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Np" 'iij'1'qKt "Dan bantal-bantal sandaran yang
tersusun," ia berkata, "Saran&sarana istiratrat."l 163

37183. Muhammad bin Sa'ad menceritalcan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pauranku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahtu menceritakan

kepadaku dari ayrahnya dari Ibnu Abbas, tentang finnan-Np,
,-1 2.r2 11. ,zifijllV: "Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun," ia
berkata" "Namaariq maksudnya adalah ternpat-tempat

dudrrk."llfl

37l84.Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia bedota: Yazid
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menoeritakan

kepada kami dari Qatadatu tentmg firman-Np, 'ij,1|ri{t
"Dan bantal-bantal sandman yatg tersusun," iabata4"An-
namariq adalah al wasaa'id 'bantal-bantaf .rrl165

Firman-Np, 
t*ji$S 

"Dan pemudani-pemadatti yang
" maksudnya adalab dm di dalamnya t€rdryat permadani-

permadani dan karpet-karpet ymg banyak terhampar. Bentuk
tunggalnya adalah zarbiyyah, yaitu permadani yang berbeludnr halus.

Pendapat kami dalam hal ini scsuai dengan pennyatam para

ahli tafsir. Me,reka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayatberikut ini :

I,fuat Ma' od Al Qur' m (3 DSt).
IbDu Abi Hatim dalan taftirn:n Q0B42l) dm Al Mawadi delgnrn An-Mt*at
wa Al 'IJyttt(sDGl).
IJh^t Ad-Durr Al Mo$w kar,,a As-Suyilhi @493) dn Fdh Al Qadb
(5/43r).

u6,
u6l

It66

:fisa
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37l85.Ahmad bin Manshur menceritakan kepada karni, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Taubah Al Anbari

menceritakan kepada kami dari Ilaimah bin Khalid, dari

Abdullatr bin Ammar, ia berkata" eer{ku melihat Umar bin
Khaththab shalat di atas permadani, yaitu karpet."rr6

37186.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kauri, ia berkata: Sa'i4 me,nceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, ''i;ritt$ "Dan
permadani-permadani yang,' terhamPar," ia bedotq
"Maksudnya adalatt mabsuuthall'terhampor.,l 167

cc{'

@&ij,iS $i Jf@ 4F:^'iL ;ii Jyi',Lxl
.@.+1,s,{,r$fif @;#,i$q$ Jfi
"Mal<a aydl@h mqela fidak menpel:hfril<mt mta,

bagaimana dia diciptal<mt? Dan langit, bagohwrt io
ditinggil<arr? D an gwwwg- guu,urg, b againuna ia

ditcgal&sn?Danbumirbagailnonaiadilwrqon:l<on?"

(Qs. Al Ghaasyivah [88]: l?.20)

rakwir lirman Allah: trli J$@-ii[|,i.- +;ij Jyl'i'fz<i'1
i;Ji J{i,$i Jr@a#,i$6, J5@, 6ji|-i| 1ti.*, apahah

merefu tidak memperhatikan unto, bagaimana dia diciptahan? Dan

l166

I 167

Al Mawardi dalam An-M*at wa Al '(Jyn (51261) dat Ma'ani Al Qar'ankztya
Al Farra (31258).
Abu Nu'aim dalam Hi$ruh Al Aulia' Qll23) dengan lafazhrya dan Al
Baihaqi dalamAs-Sunan Q1436) dengan lafazh: Bersujud di atas permadani.
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langit, bagaimana ia ditinggihan? Dan ganang-gunang, bagaimano

ia ditegahkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparhan?)

Allah Ta'ala berfirman k.prd" oftrng-orang yang me,ngingkari

keluasaan-Nya atas apa-apa yang disebutkan dalam suratr ini y*g
benrpa siksaan dan hukuman yang telah disediakan bagi yang

menrusuhi-Nya, serta kenikmatan dan kemuliaan yang telatt

disediakan rmtuk para wali-Ny4 "fadi, apakatr orang-orang )rang
mengingkari kekuasaan Allah atas semua hal ini tidak merrperhatikan
unta, bagaimana dia diciptakan serta dittmdukkan dan dipatuhkan

kepad" mereka, serta dijadikan-Nya menrbawa beban-bebannya

dengan berlutut lalu bangkit? Trfian yang memciptakan itu tidaklatr

kesulitan untuk menciptakan semua png disebutkan ini di surga dan

di neraka. Jadi, apakah mereka tidak memperhatikan unta lalu
me,ngarnbil pelajarannya dengannya, dan mengetatrui bahwa

kekuasaan yang mampu menciptakannya tidak akan kesulitan unttrk
menciptakan )rang serup fryd?"

Pendapat kami dalam hal ini sestrai de,ngan pe,nryataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendryat demikian menyebu&an riwayat-
riwayat berikut ini:

37l87.Bisyr menceritakan kepada ktrni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia bertata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari aatadalL ia bertata, 'I(etika Allah
meneranglan apa )mg adl di surga, orang-orang sesat

tertagum-kagrmr akan hal ifir. Allah lalu menunmhan a).at, ifi
fif:':'-S;!tJyli&-'Maka apakah mereka tidak
memperhatikan unta, bogaimana dio diciptakan?' kareira unta

temmasuk penghidnpan orang Arab dm identik dengan tradisi
a*aL,1168

37188.Ib,nu Al Mutsanna menceritakm kepada kami, ia ber*ata:

Ito Al Mawardi &lmAn-ittukat wa Al'Itltur 6nGD.
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Muhffimad bin Ja'far m€,nc€ritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari orang

yang mendengar S)ruraih, ia berkata, 'Mari keluar bersama

kami, bagaimana rmta diciptakan "ll5e

Firman-Nya, A$J\#lJb uDan langit, bagaimana ia

ditinggikan?" maksudnya adalah, apakatr mereka juga tidak

memperhatikan langit di atas mereka, bagaimana ia ditinggikan oleh

Dzatyangmengabarkan kepada kalim, bahwa Dia telah menyediakan

bag pafa wali-Nya apa-apa ,yang disebutkan-Ny4 dan telah

menyediakan bagr para musuh-Nya apa-apa yang telatr disebutkan-

Nya" sehingga mereka tatru bahwa keluasaan-Nya adalah kekuasaan

yang tidak melemahlcan-N)ra melalail<an apa Pun yang hendak

dilakukan-Nya?

Firman-Nya, ,:r;o$q Jfi "Dan gunung-gunung,

bagaimana ia ditegalclanT" maksudnya adalah, apakah mereka juga

tidak memperhatikan gunung-guung, bagaimana ia ditegakkan

sehingga tidak jatuh me,lrimpa bumi? Sungguh, Allatt telah

menciptakannya dengan kekuasaan-Nya sehingga gunung-grrnung itu

berdiri tegak dengan kokoh, tidak beranjak, dan tidak bergeser dari

tempatnya.

37l89.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia bertata: Sa'id menceritakan
' kepada kami dari Qatadah" tentang ayx, ,!ryi,;$qg Jb

"Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan?" ia berkata,

"Maksudnya adalah, e,lrgkau naik ke gunung terjal dan licin
sepanjang harimu. Jika engkau sudah sampai di puncaknya

maka engkau bertolak menuju mata air-mata air yang

memancar, buatr-buahan png rendatr (mudatr dipetik), padahal

itu tidak ditanam oleh tangan manusia dan tidak disiangi,

rr6e Ibnu Athiyah dzlan Al Muhanar Al llaiiz (51474) dan lbnu IGtsir dalam

tafsimya (141333).
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sebagai nilonat dari Atlah hingga akhir usia."ll70

Finnan-Ny4 ,l+1,-{nfllV "Dan bumi, bagaimana ia
dihamparkan?" maksudnya adalalt eakah mereka tidak
memperhatikan bumi, bagaimana ix diharnpar.kan.,, Dikatakan jabal
musaththaft"gunung berprmcak dataf' ryabila prmcalarya rata (datar).

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pemyataan para
ahli tafsir. Riwayat png sesuai denganpend4at ini adalatr:

3Tlg}.Bisyr menceriialcan kepada krtri, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia bertata: Sa,id me,lrceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, LllLJEdtSJb
"Dan bumi, bagaimana ia dihonparkan?" ia bertatq
'Maksudnyra adalah busithat'dihernFarkan'. Bukankatr Tuhan
yang telatr menciptakan ini kuasa untuk menciptakau apa yang
dikehendaki-Nya di surga?"r r7l

{acc

t; ; J 1@ *;:, 4 u @ p:i ala;t:!,
a'i O #t-y1{ltfu @1s'$1 1fifi ';dt'i tE @';8

@aqw
"Mal<o}rl,illohpuingatutr.,l<trenasesrngguhnyolcontt

,wuyalahorfrrgydrJgmeniltqit*,ingo[r,,'.I<mrrbttco,rlah
otarJg yorrJgbrl:blrs ofrrrs nse*a, tctqi oacrrg ycrlg

Iblru Abi Hatim dalam taftim5ra (tOB422,).
Ada yang rcngatakan tnhtn ash-shaiklnnd arrernh batu cadas lich dm.keras
),aog tidak dapat digeraklran dari t€ryabya
4& jog. ymg mngatalrao bahua iu adaLh batu besar png ti&k dapat

$metat 9rcn apa pun" Lkat Lisaa Al 'Arab (ffi: w,.21245). -
Ibuu Abi Hatim dalam tafsirnya (tOB4Xl).

t t7t

6l;
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bupating danldir, mat@ Nlah al<crJmmgadzawa
dmgm od.zab y ang besar. Sesnngguhny a lrr:pailo l<unilorh

llrlmb ali mq el<n, lcerwdian sesznggzhny a lew aiib art
Karrfilahmnghi:'abnrer:elca-"

(Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 21.261

Takwil lirman Atlah: ),*1. 4!, ;J @'r+:i e\'frt:i:n
w1?@#6i4t"ot@,15*fi(fr ';fr ',4ii5@'.;e,.1;;vt@n
&q (Maka berilah peringatdn, hareno sesungguhnya kamu

hanyalah orong yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang

yang berhuasa atas mereha" tetapi otang yang berpaling dan hafir,
maka Altah akan mengadzabnya dengon adzab yang besan

Sesungguhnya kepada Kamilah hembali mereka, kemudian

sesungguhnya kentajiban Kamilah menghisab mereka\

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Mutrammad SAW, 5-ii
*Malra berilah peringatan " hd Muhamrnad, kepada para hamba-Ku

dengan ayat-ayat-Ku. Nasihatilatr mereka dengan hujiah-hujjatr-Ku

dan sampaikanlatr kepada mereka risalah-Ku . Hai e1(35"Kor*o
sesungguhnya lcamu hanyalah orang yang memberi peringatan." Aku
me,ngutusmu kepada meneka sebagai pemberi peringatan, W engkau

mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat-Ku, dan mengenalkan apa

yang wajib atas mereka, sertamenasihati mereka.

Firman-Nya, *#,434 "Ko u bulcanlah orang yang

berhnsa atas mereka," maksudoya adalah, e,ngkau bukanlah orang

)Nang menguasai mereka, dan bukanlah seorang perralcsa yang dapat

merrbawa mereka kepada apa yang engkau inglttkan. Serahkan

mereka ke,pada-Ku, dan bia*an mereka serta hrkum-Ku atas

m€reka"

Dikatal n tasaithara fulaan 'alaa qaumifrf "fulan menguasai

kaumn$' ryabila ia menguasai mereka.
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Pendapat para ahli tafsir mengenai ini senada dengan pendapat

kami. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

37191. Ali menceritakan kepadalru, ia berkata: Abu Shalih

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, *#,43.5 "Ko u bukanlah orang yang

berlansa atas merelraj' ia berkata "(Maksudnya adalah),

engkau bukanlatr orang yang dapat memaksa metreka."ll72

37l92.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

ke,pada kami dari Qatadah, te,ntang ayat,iffi-,4;J
"Kamu buknnlah orang yang berhtasa atas mereka," ia

berkata, "Maksudnya adalah, serahkan kepada-Ku para halnba-

Ku."!173

3Tlg3.Muhammad bin Arnr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,lrceritakan

kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kalni, semuan),a (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, **L,
"Yang berhtasa," ia berkat4 "(Maksudnya adalah), yang dapat

mgmaksa."ll74

37lg4.Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zard berkata

tentang finnan-Nya, *,r7,+i3':3@+:iL,11135

Ibnu Abi Hatim dalam afsir+ya (10R422) dan Al Mawardi daldn An-Nulcat
wa Al 'lJyun (51263).
As-Suyrthi dalzmAd-Dun Al Mantsur (6843), mcnyandarkamya kepada Abd
binHumaid.
Mujahid dalamtafsirrya (hal. 725).

,l?

I t73
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"Karena sesungguhnya lcamu hanyalah orang yang membei

peringatan. ,Kamu htkanlah orang yang berhtosa atas

mereko," ia berkata, 'Engkau bukanlah orarlg ),ang menguasai

' mereka sehingga dapat me,rnaksa me,reka beriman."

Ia juga berkatq "Kemudialr setelah ini turunlatr aya$ *
Ft iW3'qyifift 3(1Li1'Buiihadlah (melawan) orang-

orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap

keraslah terhadap mereka'. (Qs.At-Taubatr [9]: 73) Allah juga

berfirman, ,6;;'JL'fi31e'.L{tj 'oan intailah di tempat

pengintaian'. (Qs. At-Taubatr [9]:.5) Intailatt mereka sehingga

tidak kelu.r igri neggrinya 'z;41iY1$ii-$V,6ft$;6 $
Ut3#';li"tty";i1a/]f3, 'Jika mereka benobat dan

mendiilcan shalat dan menunaikan zalut, maka beilah
l<ebebasan kepada mqeka urtuk berialan. Sesungguhnya Allah

Maha Pengampun lagi Malu Penyryang'. (Qs.At-Tqubah [9]:
5) Kerrudian dihapus oleh ayrat, p,4g 'Kamu

bukanlah orang yang berhnsa atas mereka'. Datang perintah,

'Bunuhlah, atau merreluk Islam'. Adapun menrberi peringatan,

tidak dihapus, tetap berlaku."

Ia lalu mernbacakan aya! 6-rz:lYt'ru$;5li';tffi;t "Dan

tetaplah memberi peringatan, frrerra s*wtguhnya
peringatan itu bermanfaat bagt orang-orang yang beriman."

(Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 55)tr7

37195.Ibnu Basysyar me,lrceritakan kepada kami, ia bertata:

Abdurrahman me,nceritakan kepada kmi, ia bertata: Su$an

menceritalcan kepada kami dei Abu Az-Zubair, dari Jabir bin

AMillah, ia berkata: Rasulullah SAIV bersabda,

ii1 I :rjti rip .?,r lr q | $i ,-? ,,6t JS1LI t,f
rr7' Al Baghawi dalsMa'alim At-T@rdl (51564) riwaft s€mPa.
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*Aht diperintahkan untuk memdrangi manusia sampai mereka

mengucapkan,'Laa ilaaha illallaah' (tidak ada sesembahan

yang haq selain Allah). Bila mereka telah mengucapkan,'Laa

ilaaha illallaah' (tidak ada sesentbahan yang haq selain

Allah'), maka darah dan harta mereka terpelihara dari
pemeranganht, keanali dengan habtya, dan perhitungannya

terserah kepada Allah."

Beliau lalu membacakan alxaq 
^A, 

;S@';+:1, L\AS
)rL. "Karena sesungg;uhnya kaiu hanyalah orang ydng
'l'.' t
memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang b*hrasa
atas mereka."ll76

37l96.Ibnu Humaid menceritakan kepadaktr, ia berkata: Mabran

menceritakan kepada kami dari Su$ran, dari Abu Az:htbur
Muhammad bin Muslim, ia bedmta: Aku mendengar Jabir bin
Abdillah bedcata: Alcu mendengil Nabi SAW bersabda....Lalu

disebutkan riwayat )rang sama Hm)ra sajq ia berlmta: Abu

Az-Ztban berkgta 'Beliau lalu mernbacakan ayat, 3,1t135

*#,43:3@p1C'I(arena sesunsuhrrya kani
hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah

orang yang berhtasa aras mqdwt 3it7?

3llgZ.Yusuf bin Musa Al Qathan me,nceritakan kepada kami, ia
' berkata: Waki me,nceritakan kepada karti dri Suflan, dari

It76

nn

Al Br*tsri cngehrarh riwaft dcogm hfrun ini pada kitab: gstPcgang

Tegrrh dcngm AI Qrn'an dan As-$mah, bab: Dm Bermrsyawarahlah dengan

Mcrcta dahm Bcrbagai Perkara, At-TirnirLi pada kitab: Taftir Al Qu'an
(3341), Al' nd {gt4l rnrsnednya (3Bm), dm A*Nasa'i darap As-Suan Al
ttubm (11670).
HR Ibnu Abi Sfibah dalam mrshamaftp (d480).

6t
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/+bt Az-Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah SAW, riwayat yang

sama.

Firman-Nya, 'Ig)t;;fi "Tetapi orang yang berpaling dan

fufir," mengandung dua pengertian

Pertama: Oleh karena itu, berilall peringatan kepada kaummu,

hai Muharnmad, kecuali yang berpaling darimu di antara mereka dan

berpaling dari ayat-ayat Allah sehingga iakufur,"

Dengan pengertian ini, maka {l * sini sebagai pengecualian

dari orang-orang yang diberi peringatan, walaupun tidak diberi
peringatan. Sebagaimana ungkapan madhaa fulaan, fa da'aa illa man

la turjaa ijaabatuhu "fulan beranjalq lalu memanggil, kecudi orang

yang tidak diharapkan akan mem€,nuhi". Artinya lalu memanggil

orang-orang kecuali orang yang tidak diharapkan akan memenuhi.

Kedua: Finnan-Ny4 fr !f;;1 "Tetapi orang yang

berpaling dan lrafir," terputus dari redalcsi sebelumnya, sehingga

maknanya menjadi, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas

mereka'i{kan tetapi, bagi orang png berpaling dan ka^fir, akan Allatt
beri adzab. Demikian juga pe,ngecualizrn terputus, dicobakan disertai

L1, jika bagus maka sebagai peirgecualian'terputus, dan jika tidak

bagus maka sebagai pengecualian tersambrmg ymg shahlft, seperti

halnya ungkapan saara al qaumu illa zaidan "oriang-orang telah pergt

kecuati Zatt'. Di sini tidak tepat dimasuki 01, karena redaksi ini
merupakan pengecualian )rang shahih.rr7s

rr78 Lihat Ma'ani Al Qur'an karyd Al Farra (3/258, 259). Al Farra mnyebutkan
riwayat yang dituturkan oleh Ath-Thabari ini lalu menambabkan: Sebagian

qwra'dan ulama mengatakan bahwa it statumya Sama dcngan;4. tni adalah

. .,penafsiran -dari -rret-. Adapun rieneryatkan h pada posisi ,;-f tidak
bisa. Bnkaokah Anda biasa rengatakan rnaa qaama tabdullah wa laahin zaid
"Abdullah tidak berdiri, akan tetapi T:rid', dan Anda tidak mgatakan zaa
qaana 'abdullah illaa zaid "Ab&dlah tidak berdiri kecuali Zaid", kecuaf
Anda reniatka& maa qaarna illa zaid "tidak ada ),ang bediri sclain Zaid",
rmtrk mengslang awal pcrtauao" Ma' ani Al Qur' ot (3 1259).
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Firman-Nya,'t3*t4ffii';it1'44 uMaka Allah akan

mengadzabnya dengan.adzab yang besar," maksudnya adalah adzab

Jatranarn. Allah akan me,ngadzabtya.de,ngan adzab yang besar atas

kekufirrannya di dunia, dar,adzab Jatranarn di akhirat.

Firman-Nya, fr[i1lt'isl "sesungguhnya kepada Kamilah

lrcmbali mereka," maksudnya adalah, sesungguhnya kepada Kamilah

kembalinya orang-orang yang kafir itu dan tempat kembalinya

mereka.

Firman-Nya, &A41!; "Kemudian sesungguhnya

kewajiban Kamilah menghisab mereka," maksudnya adalalu

sesungguhnya kewajiban Allahlah menghisab mereka. Dialah yang

akan membalas kemaksiatan mereka terhadap-Nya. Allatl
memberitahukan ini kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW, bahwa

Dialah yang mengurus siksaan bagi merek4 bukan selain-Nya. Dialatl
yang akan membalas dan mengganjar, sedangkan beliau hanya

berkewajiban memberi peringatan dan me,lryrampaikan risalah. '

Pendapat para ahli tafsir menge,lrai hal ini se,nada dengan

pendapat kami. Mereka )ang berpeirdryat demikian me,lryebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

37l98.Muharrmad bin Amr meirceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me'nceritakan

kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan 'kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warga) dryi

Ibnu Abi Najih, dari Mujahi4 te,ntang firman-Nya, rli.i{1
|i$ *faopi orang yang berpaling dan fufir," ia berkata"

'Maksudnya adalah, penghisabannya terserah kepada

Allah.DllTe

3Tlgg.Bisyr menceritakan kepada karli, ia bertata: Yazid

tt' Mriohid dalamtafsimp (hal. 825).
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadah, te,ntang firman-Nya, G)#6lEjl3l
fr+A::e'"rt'i "sesungguhnya kepada Kamiiah kembali
merelra, lremudian sesungguhnya kewajiban Kamilah i

menghisab merelca," ia berkala "Sesungguhnya kepada

Allahlatr tempat kembali, dan kewajiban Allahlatr menghisab
mereka."ll8o 

{ree

Itm As-snytrthi dalanAd-DurAlMantsur(81496), kepadaAbd
binHr'rnaid dari Qatadah
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SURAH ALFAJR

@h"t';:'tY'
"Demi faiu, dfiJ malaffr yang sryuluh, ilm yong genf,p dart

y dng ganiil, dsrJ molorrrl Ulo berlaht. P ailt y orttg denJil<imrt

itu teilapot nunpah (yan1 dtpd ditrlrirrua,) oleh orang.
ot arrg y olng ber ol<,al."

(Qs. Al Fajr [89]: 1.5)

rakwl lirman Auah:,fi!@ ilftgl@ iZ )$@ ;A5
i-,4'J,ay',i$@l-$y{o"-i loioi dai matai yans seputuh,

dan yang genap dan yang ganiil, dan malan bila berlalu. Padayang

demikian itu terdapat sumpah lyang dapat ditefimal oleh orang-'

orangyang berakal) .

Ini adalah sumpah Tuhan SWT de,ngan fajar, yartu fajar

4 ii @ y.$y$g@ ;rv; 6xe@ * tqi@ ;ir6
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Subuh.

Para ahli tafsir berbeda pe,lrdapat mengenai maksud a)'at ini.

Sebagian mengatakan bahwa maksudnya adalah siang hari.

Riwayat yang sesuai dengan pelrdapat ini adalah:

37200.Ibnu Humaid menceritakan kepadalru, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Al Aghar Al
Manqari, dari Khalifah bin Al Hushain, dari Abu Nashr, dari

Ibnu Abbas, tentang fnnan-Nya, ;J'ti uDemi fajar," ia
berkata, "(Maksudnya adalatr) shalat siang hari."lltl

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah shalat Subtth.

Riwayat yang sesuai dengan pe,ndapat ini adalah:

37z}l.Muharrmad bin Sa'id me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayalrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanlru

me,nceritalcan kepadaku, ia berkata: Ayahktr me,nceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

]lJft *Demi fajar," ia berkatao 'Maksudnya adalah shalat
-Subnh.-llt2

Ada png mengatakan bahwa maksudnya adalah Fajar Subuh.

Mereka yang berpe,lrdapat demikiao menyebutkan riwayat'riwayat

berikut ini:

37202.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulqtah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashim Al Ahwal

mengabarkan kepadafiu dui Ikrimalq tentang firman-Np'

;;f$ "Demi fajar," ia bertate *Al Fair adalah fajr
-Subuh.'tlt3

.372}3.Yrmus me,nceritakan kepadakq ia bertata: Ibnu Wahb

rrtr lbnu Abi Hatim dalam tafsirnlra (108423) dan AI Mawardi &ln An-lfukat
wa Al 'UWt (51265).

rrE Ibmr Athi]rah dalam Al Muharro Al Yqb 6147q.rrt3 Ibm Abi Hatimdalamtafsinry QoB423).
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mengabarkan kepada kami, ia berkata: Umar bin Qais
mengabarkan. kepadaku dari Muhammad bin Al Murtafi, dari
Abdullatr bin Az-Zabair, tentang firman-Nya" jilS "Demi

fajar," ia berkata, *Al Fajr adalah sumpah yang Allatr
bersumpah dengannya."l I e

Firman-Nya, f )qi "Dan malam yang sepuluh." Para aiili
tafsir berbeda pendapat me,ngenai malam )iang sepuluh ini, malam-
malam apakah itu?

Sebagian berpendapat bahwa itu adalah sepuluh malam dari
bulan Dzulhijjatr. [Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat ini
adalahl:r185

372}4.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Adiy, Abdul Wahhab, dan Muhammad bin Ja'far menceritakan
kepada kami dari Au{, dari Zuraratr, dari Ibnu Abbas, ia
berkat4 'lSesungguhnya malam )rang sepuluh, yang Allatr
bersumpah dengannya adalah sepulutr malarn perfuna dari
bulan Dzulhijj atr."l I 86

37205.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanktr
me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Aphku menceritakan
ke,padaku dari ayatrnya dari Ibnu Abbas, tentang ayat, f l6_i
"Dan malam yang sepuluh,"'ia bertata, "(Maksudnya adalah)
sepultrh hari Adha."

Ia juga berkata, 'Dikatakan bahwa al 'asyr adalah permulaan
tatrun dari Muharram."l I 87

"u lbid.
rr85 Redaksi yang terdapat di astara dua tanda hrnmg siku t ] telah hmtur dari

-.-- manuslniprya, kami menetaphmy'a {gri nnqlrrh lirin.It& Ibnu Abi Hatim dalam tafsirn5ra (lOR423) dao Al Baghawi dalamMa'alim At-
Tanzil (51565').

rt87 Ibnu Athiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (514f16)
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37206.Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Umar bin Qais
mengabarkan kepadalcu dari Muhanrmad bin Al Murtafi, dari
Abdullah bin Az-Zubur, tentang ayat, fi)Qj 

*Dan malam

yang sepuluh," ia berkatq 'i'(Maksudnya adalah) awal

Dzulhiii atr hingga 6rri 1L1r-.rr I 88

37207.Ya'qub menceritakan ke,padalru" ia berkata: Ibnu tllayah
me,nceritakan kepada kami, ia bedota: Auf mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Zurarah bin Aufa menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, "sesungguhnya
malam yang sepuluh, yang Allah bersunrpah dengannya adalah

malam-malam pertama dari bulan Dzulhijjah.-l I Ee

37208.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada karri, ia berkata: Israil
me,nceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Masruq,
tentang firman-Np, flqt "Dan malam yang sepuluh," ia

b-edota, "Sepuluh bari (dari) Dzulhiiiatr, )xaitu yang Allah
janjikan kepada Musa SAW."I tq)

37209.Ya'qub menceritakm kepadakq ia berkata: Ibnu Ulafiah
menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Ashim Al Ahwal
mengabarkan kepada kami dfii Ilcimalt telttang firman-Nya,

f lq; "Dan malam yang sqmluh," ia bertata, "(Maksu&rya
-raa"n) 

sepultrh (hari dari) Dzulhiiiah.-r I er

As-Suyrthi dalam Ad-Dun Al Mottsur (t/500), rcnyandarlcam:na kcpada
AMurrazzaq, Ibnu Sa'ad dan IbEu Abi Hatim dri AMullah bin Az-7.1fui8.
Ibid.
Al Baihaqi dalam Syr'ab Al Iman (3853), al Qrttubi dalam taeirn;n
(20R9), dan As-SuWthi dalamAd-Dznr Al Mottsur (E/501), mn:nnAartam:a
kcpada Abd bin Humaid dari lvlasnq.
Kami tidak meirdapatinya t€rsandar kepada Ilaimah dengm lafaz.h inq adapm
yaog kami tem*an riwayat dcogan lafazh ini b€rasal dari Mujahid, Qatadalt
AdbDhahhalq dan As-Suddi, sebagaimana discbutkm oleh Ibmr Athiydh
dalrm.Al Muhurar Al Wajiz$la7Q

I ttt

I lr!)
It90

u9t
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372l0.Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matlran
menceritakan 

_kepada kami dari Suffan, dari Al Aghar Al
Manqari, dari Khalifah bin Hushain, dari Abu Nashr, dari Ibnu
Abbas, tentang firman-Nya, t,)gj "Dan malam yang
sepuluh," ia berkata, "sepuluh ttioil A,lha."rle2

372ll.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, te,lrtang firman Allah, f Sqi
"Dan malam yang sepuluh," iaberkat4 "(Maksudnya adalah)

sepuluh (hari dari) p2ulhijj ah."il e3

372l2.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid,
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, f l$; "Dan
malam yang sepuluh," ia berkata'I(ami menceritakan bahwa
itu adalah sepuluh (hari) 465rrrre{

372l3.Ibnu Abdil A'la me,nceri-takan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsar menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Yazid bin
Abi Zi),ad, dari Mujahi4 ia bedrata, "Tidak ada amal pada

malan hari di antara malam-malam dalarn setahun png lebih
utama dari malam-malam )lang s€puluh, yaitu sepuluh malam

Al Hskim dalarn Al Mustadralc (U568), ia b€rkata, 'TIadiB ini sanad-tya
shahih, nfltnrn kedua4ra (Al Buffiari dm Muslim) tidak mge
Abu Nashr sdalah Al Aswad bin Hilal." Ini disepatati oleh Adz.Dzababi. Ibnu
HajardalamFath Al Ban (817012).

Al Q,urthbi dalam tafsturya (nRD.
Kami tidalc reneon*amfia dcngan laezfi mt narlrur Ibmr Aei]ah
mnyebruttm riwayat scmrpa ini dari Qatadah dzlam Al Muhanu Al Wajb
(5 I 47 6) dm Al Baghawi Aalr.,n Ma' alim Ar-Tozil (5 I sil) ;

I t93

I l9t
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Musa yang dengannlxa Allah menyempurnakan rmtuknya.-l les

372l4.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada karri, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Abu Ishaq,

dari Masnrq, ia berkatq 'Malam-malarn png sepulnh (itu)
lebih utama dari hari-hari dalam setahutl."lls

3Tzls.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya, flW "Dan malam yang septluh," ia
berkata,'Maksudnya 

-aOa* 
sepuluh (hari) Adha."l,re

372l6.Yrurus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid bed€ta
te,ntang firman-Nya, f $t "Dan malam yang lquluh," ia
berkata, "(Maksudnyi adalah) awal Dztrlhiii.tr.rr ret

Mama )ang lain]ll9 mengatalcan bahwa itu adalah sepuluh

malam Muharram dari awalnya.

Pendapat yang be,nar me,nurut karni adalah sepuluh (hari)
Adhq karena kesamaan huiiah fi fulangan ahli tafsir terhadrynya.

3Zzl7.Abdullah bin Abi ZiytdAl Qathwani menceritakan kepadaku,

ia berkata: Zaid bin Hubab me,nceritalcan ke,padaku, ia berkata:

Ay5rasy bin Uqbah mengabarhan kepadalru, ia berkata: Jubair

bin Nu'aim menceritakan kepadalnr dari Abu Az-Zubair, dari

Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda teirtang finnan-Nya,

AMurazzaq dalam uftirrya (31 422).
AMnrrazzaq dalam tafsirnla (487q G El20), Ibnru Abi Hatim dalam tafsirnya
(108423), dan Al Qurthubi ddam taft irn)'a (2U39).
Ibnu Athiyah dzlam Al Muharrar Al Wajiz (5147q dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (5 I 565).
Kami tidak m€oemrkannya dalam refcrcnsi-refercosi frang ada pada lrami

dengan lafazh den sanad im.
Redaksi yang tcrdapat di antara Ara tanda hrung siht [ ] telah lmtrr dari
manuskriprya, dm tarqi rcrcantrmkan iri dari n+ckah lain.

n95

I 196

lt97

t t98

I l9!'
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.&\i';+
" sepuluh (hari) Adha."r2@

Firman-Nya, ;ti&:S "Dan yang genap dan yang ganjil)'
Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai maksud [asy-syaf pada

firman-Ny4 piA[ *Oo, yang genap" setrta maksud]I2or al watr pada
firman-Ny4 ill5 "Oon yang ganjil.')

Sebagian mengatakan bahwa asy-syaf adalah hari Nahar,
sedangkan al watr adalah hari Arafah. Mereka yang beryendapat
demikian menyetutkan riwayat-riwayrat berikut ini:

372l8.Ibnu Basysyar menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Adiy, Abdul Watrhab, dan Muhammad bin Ja'far menceritakan
kepada kami dari Auq dari h$arahbin Aufa, dari Ibnu Abbas,
ia berkata, "Al watr adalatl hari Arafah, sedangkan asy-syaf
adalatr hari Natrar."l2o2

37219.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayatr
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Auf me,lrgabarkan

kepada kami, ia berkata: Zurarah Ibnu Aufa menceritakan
kepada kami, ia berkata: Ibnu Abbas berkatq "Asy-syaf adalah
hari Natrar, sedangkan al watr adalah fiari a*151r."tzor

37220.1bru Baspyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Alfan
bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam
menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Ilsimah

Al Haibami dalamMajma' Az-Zswa'id (71137), ia berkata 'Diriwayatkan oleh
AlBau.ar dan Abmad. Para perawi mereka adalah para perawi shahih selain
Ay5rasy bin Ugbalq ia tsiqah." Abmad dengan sanad iai dengan redaksi yang
lebih sederbana dari ini (3/3n , An-Nasa'i dalamls-Suzan Al Kubra (11672),
dan Al Baihaqi dalamSyt'ab Al Iman (31352).
Telah hmtu dari manuskripnya, kami menetapkannyadari uaslcah lain
Ibnu Hajar dalan Fath Al Ban (d365).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3424).

l20l

lN2
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berkata dari Ibnu Abbas, te,ntang ayat, Pit 
*Oan yang

genap," ia berkatq 'Maksudnya adalah hari Nahar, sedangkan

/fti'Orn yang ganiil', maksudnya adalah hari Arafah."t2u

37221.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah

menceritakan kepada kami dari Ilaimalt tentang firman-Np,
jljtirii:$ "Dan yang genap dan yang ganiil," ia berkata,
il^tirl 

63Jt 'oo, yang genap', maksudnya adalah adalah

hari Nahar, sedangkan f7l3'oon yang ganiil', makzudnya

adalah hari Arafah."l 205

37222.Ia (Ibnu Humaid) menceritakannya kepada kami sekali lagi, ia

berkata" "I*lfazh $tf: 'Don yang genap', maksudnya adalah

hari-hari Nahar. Dan semuahadits seperti itu."

37223.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Utayatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashim Al Ahwal
, mengabarkan kepada kami dari Ilcimah, tentang firman-Nya,

Si$ *Oan yang genal)," ia berkata, "Hari Nahar, sedmgkan

/)li 'oon yong ganiil',adalah hari Arafah."r206

37224.Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia bertata:.Mahran

menceritakan kepada karri dri SuSan, dari ayatmp, dari

Ilcimah, ia berkata, "Asy-syaf adalah hari Nahar, sedangkalr a/

watr adalahh4f i fu2La,l2ot

37225.Ia berkata: Mahran me,lrceritakan kepada kami dari Abu Sinar,

dari Adh-Dhahhalq tentmg firman-Np, ;1$f3,|6@.f$;
"Dan malam yang sepuluh, dan yang genap dan yang ganjil,"
ia berkata, 'Allah bersumpah dengan itu kareira diketahui

rbid.
Iblur Iktsir &lam tafsirrya (l4&2t).
Ibid.
Ibid.

t20a
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keutamaannya dibanding hari-hari lainnya, dan keutamaan
kedua hari lni (yang genap dan yang ganjil) dibanding
kesepuluh malam itu." Tentang firman-Ny4 jlir&f, ,,Dan

yang genap dan yang ganjil," ia berkata, "Asy-syaf adalatr hari
Nahar, sedangkan al watr adalah hari Arafah."l2o8

37226.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari QatadalU ia berkata, "Asy-syaf adalatr hari
Adha, sedangkan al watr adalah [41i d1u61r.rrl20e

37227.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kanii, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kqmi dari Ma'mar, dari eatadah, ia
berkata: Ikrimah berkata, "(Hari) Arafatr adalah watr (ganjil),
dan (hari) Nahar adalatr syaf (genap). (Hari), Arafah hari
kesembilan, dan (hari) Natrar hari kesepuh h."l2l0

372z&.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
me,ndengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakafi kepada
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata
tentang firman-Nya, $t *Oq, yang genap,,, bahwa itu
adalah hari Nahar, sedangkan tjlj *Oan yang ganjil,- adalatr

. hari Arafah.l2ll

Ada yang mengatakan bahwa asy-syaf addah dua hari setelah
hari Natrar, sedangkan al watr adalah hari ketiga. Riwayat yang sesuai
dengan pendapat ini adalah:

3722g.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu W,ahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata
tentang firman-Nya, i$t;#rj "Dan yang genap dan yang

As-suyuthi dalam A d-Dutr Al' Mantsur (8 I 5M), meryandarkannya kepada Abd
bin Humaid dari Adh-Dhahhalc
Ibid.
Abdnrrazzaq dalam tafsinrya (3 I 423).
As-Suyrthi dalam Ad-Dun Al M antsur (8/50a).
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ganjil," bahwa asy-syaf adalah dua hari setelatr hri Nahar,

sedangkan al watr adalah hari ketiga. Allah berfirman, ;rl5
&'C;tir rV it ** itiS,;;lAi#3 " B arangsiapa vans
ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka

tiada dosa baginya. Dan "barangsiapa yang ingin

menangguhkan (keberangkatannya dori dua hari itu), maka

tidak ad.a dosa pula bogrrryo.""" (Qt.Al Baqaratr l2l:203)

Ada yang mengatakan bahwa 6y-syof dalah semua matlhluk,

sedangkan al watr adalah Allah. Mereka yang berpendryat de'mikian

me,nyebutkan riwayat-riwa)rat b€rikut ini:

37z3}.Muhanrmad bin Sa'ad menc€ritakan kepadaku" ia bertata:

AlNahlo menceritakan kepadakq ia bertata: Pamanlnt

me,nceritakan kepadaktr, ia berkata: Aphlru me,nceritakan

kepadaku dari aphnp, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Np'

ili;6itg "Dan yang genaP dan yang ganiil," ia berkata'
*Allah adalah watr (gniil), s€dmgkan kalian anabh syaf
(genap). Asy-syafjuga sebagai sebutan shalat sian& dn al
w atr shalatMaghrib.'l 2 I 3

37z3l.Muhammad bin Amr me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada karri, Al Harits meirceritakan kepadakq ia berkata: AI

Hasan menceritakan kepada karri, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuan)ra (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahi4 te,ntang fimran-Np, ilVgif|
"Dan yang genaP dan yang ganiil," ia berkata, "S€,mua

makhluk Allatr adalah syaf (getry), langt dan bumi, daratan

dan lautan, jin dan manusi4 matahari dan bulan. Se,me,lrtara

Al Bagbawi dala,r, Ma'alim At-Tanzil (5/565,) Ib'tm Abi Hatim dalam tafsiq'a
(lOR424) riwayat scrupa dari Abdullah bin Az-Zubair.
Itnn aoiyau dd?m al Mulunar Al waiiz (51477) dan At Bagbawi dalem

Ma' alim At-Tanzil (5 I 565).
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hanya Allah yang ganjil.-r2r4

37232.Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayah
menceritakan kepada kalrri, ia berkata: Ibnu Juraij
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mujatrid berkata
tentang firman-Nya, #Stlirr;r+L; "Dan segala
sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan." (Qs. Adz-
Dzaariyaat [51]: a9) ia berkata, 'I(ekufuran dan keimanan,
kese,ngsaraan dan kebahagiaan, petunjuk dan kesesatan, malam
dan siang, langit dan bumi, jin dan manusia. Yang ganjil
adalah Allah."

Ia juga berkata seperti itu tentang asy-syaf (yarygenap) dan al
w atr (yang ganj il).' 2 t 5

37233.Ibnu Abdil A'la bin Washil menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Isma'il bin Abi Khalid menceritakan kepada kami dari
Abu Shalih, tentang fuman-Nya, i$i;5:i5 "Dan yang genap
dan yang ganjil," ia berkat4 neUatr menciptakan segala' 
sesuatu berpasang-pasangan, sedangtan Allah adalatr Ganjil
dan Esa, tempat bergantung segala rrus211.rrl2l6

37234.Mtrhammad bin Imarah menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:
Israil me,ngabarkan kepada kami dari Abu yahya, dari
Mujatrid, tentang fimran-Nya, ilt;6X5 "Dan yang genap dan
yang ganjil," ia berkata, "Asy-syaf adalah az-zauj
'berpasangan', sedangkan al watr adalah Allah."l2l7

Mujahid dalam tafsimya (hal. 726) dm lb,m Abi Hatim dalam tafsirnp
(r0R424).
Ibid.
Ibnu Athiyah daJam Al Muhorar Al Wafu (514ii7) riura},at scnpa &ri Abu
Shahh, Masruq, dm Ibnu Sirin"
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (lOR424).

t2ta
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37235.Ibnu Humaid menceritakao kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Jabir, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, ii$6Aft"Dan yang genap dan

yang ganj.il," ia berkata, "Al watr adalatl Allah, dan segala

yang Allah ciptakan adalah syaf (gerry1.,r2r8

37236. [Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

. menceritakan kepada karni dari Sufran, dari Isma'il bin Abi
Khalid, dari Amir, dari Masnrq, ia berkatq "Al watr adalah

Allah, dan segala yang Allah ciptakan adalah syaf
(g*"p)."]"t'
Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah makhluk,

karena semua makhluk adatah g€nap dan ganjil. [Riwayat-riwayat
yang sesuai dengan pendapat ini adalah:]1220

37237.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, iIVa:lii"Dan yang

gbnap dan yang ganjil,- ia berkata, "Semua maktrluk adalah

genap dan ganjil, dan Allah bersurnpah dengan makhluk."rzl

37238.Ia berkata: Ibnu Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,' ia berkata: Al Hasan berlcata telrtang hal itu, "Semua makhluk
adalah genap [dan ganjill.t;rz22

nn 16i4.
r2re Redrk.i yaag terdapat di antara dua tanda hrnmg siku I I telah luntrn dari

manuskriprya, dan kami renetapkamya dari naskah lain. Riwayat ini
dicantnmkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam hd Al Masir (9/106) dan AI Bagbawi
dalam Ma' aliq At-Tanzil (41 481).

tzo Bagran ini telah hmtrr dari manuslripqra, dan kami menetapkamya dari
naskah lain.

tr2r AMurrazzaq dalam tafsftnya (31423).

'2 Redaksi yang terdapat di antara dua tanda knung siku [ ] telah hmtur dari
manuskripnya, dan kami mnetapkamya dari naskah lain- Lihat Tafsir
Abdunazaq (31423).
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37239.[Yunus menc€ritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata
tentang firman-Ny41"" ;$tj{:$i "Dan yang genap dan yang
ganjil," ia berkata, "Ayatrku berkata, 'Segala sesuafu yang

diciptakan Allah adalah genap dan ganjil, lalu Allatr
bersumpah dengan apa ),ang diciptakan-Nya, dengan apa yang

kalian lihat dan apa )rang tidak kalian li/trat'."1224

Ada yang mengatakan batrwa itu adalah shalat fardhu,
diantaranya ada yang gmap, seperti shalat Subuh dan Zhuhur, dan ada
juga yang ganjil, yaitu shalat Magtrib. Riwayat-riwayat yang sesuai

dengan ini adalatr:

37240. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, jJfi$$ "Dan yang
genap dan yang ganjil," ia berkata, "Maksudnya adalatl

shalat."l225

3724l.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang firman-Nya, ilt;git5 "Dan yang genap dan yang
ganjil," ia berkata, 'tnran berkata, 'Itu adalah shalat fardhu,
ada yang genap dan ada yang ganjilt:t1226

37242.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada'kami dari Abu la'far, dari Ar-Rabi bin
Anas, tentang finnan-Nya, i$;g$5 "Dan yang genap dan
yang ganjil," ia berkata, *Itu adalah shalat Maghrib [genap dan

Redaksi yang terdapat di antara dua tanda krnmg siku [ ] rclah hmtrn dari
manuslcipnya" kami mcnctaplomya dari nnsleh lain.
Abdurrazzag riwayat ini dalam tafsimya (31423) hingga redaksi:
Semra ciptaamya adalah geoap (bcrpasang-pasangan).
Ibnu Al lavi dalantud Al Masir (9ll05).
Abfurrazzaq dalam tafsirnln (3 I 423) -
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ganjil],r2" yorg genap adalah dua rakaat, sedangftan yang

ganjil adalah rakaat ketiga."l228

Sebagian me-marfu'-kan hadits Imran bin Hushain. Riwayat-

riwayat yang menyatakan demikian adalah:

37243.Nashr bin Ali menceritakan tepaaa kami, ia berkata: Afhku
menceritakan kepada kami, ia berkata: I(halid bin Qais
menceritakan kepadaku dari Qatadah,.dari Imran bin Isham,

dari Imran bin Hushai& dari Nabi SAW, te,lrtang asy'syaf
(yang genap) dan al watr $, rrigganjil), beliau bersabda,

.;iwt'&w .it'Lst7

"Yaitu shalat, ada yang genap dan ada yang ganiil."r22s

372A.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan
bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam

menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa ia ditanya

tentang asy-syaf (ymggenap) dan al watr (yang ganjil), lalu ia
-Lerkata: 

Imran bin Ihsam Adh-Dhab'i mengabarkan kepadaku

dari seorang syaillh, dari warga Bashrah, dari Imran bin

Hushain, dari Nabi SAW, beliaubersabda,

.";rW, ,'d, rg ,il2st7
"Yaitu shalat, adayang genap dan adayang ganiil.-rBo

37245.Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullatr

bin Musa me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam bin

Redaksi yang tcrdapat di affira dua tanda hrnmg siku [ ] telah hmtr dad
mnrrstrip,nya" kami rrcnetapkannya dari naslrah lain
Ibmr Abi Hatim dalantaftiqta (1013423).

Ath-Thabrani dalam Al l{abir (181232).
Ahmad dalam musnadnya (4848\ dan Al Hakiin dalamAl Mustadrak (4568),
ia berkata, 'Tladits ini sanad-nya shahih, n'nnrn keduanya ddak
mengeluarkannp." Ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.
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Yahya mengabarkan kepada kami dari Imran bin Ishan, dari

seorang syaikb, dari warga Basbrah, dari Imran bin Hushain,

bahwa Rasulullah SAW bersabda te,ntang ayat, j{tigl:l(:"Dan
yang genap danyang ganjil."

'irWt |* W ,il'1ar n9

"Yaitu shalat, ada yang genap dan ada yang ganiil."r23l

37246.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan.

kepada kami dari Qatadalu te,ntang firman-Nya" ;$V{:)ft
"Dan yang genap dan yang ganjil,- ia berkata, "sesungguhnya

di antara shalat itu ada )ang geoap dan ada yang ganjil."l232

[Ulama lairmya memgatakan bahwa itu adalah bilangan, yaitu

ada yang genap dan ada yang ganjil. Mereka yang berpe'ndapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

37247.Bisyr me,nceritalcan kepada kami, ia berkata: 
'Yazid

me,nceritakan ke,pada kami, ia berkata: Sa'id me'nceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Al Hasan berkata,

'Maksudnya adalatr bilangan, diantaranya ada yang genap dan

adayang ganjil.']1233

37248.Ibnu Baqayar menceritakan kepada kami, ia berkata: Alfan
bin Muslim me,nceritakan kepada kmi, ia berkata: Hammam

menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa ia ditanya

tentang asy-syaf {gary g€ne) dan al watr (yang ganjil). Ia lalu
berkata, "Al Hasan berkata, 'Itu adalah bilangan'."123a

Ath-Thabrani dalam Al lkbir (181233).
Al Baghawi dalen Ma'alim At-Totzil (51565).
Redaksi ),ang t€rdapat di aotan dua tada lommg siku [ ] rclah hmtur dari
manuskrip,nya, ka".i rcnctaplam)ra dari neslrah lain.
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (51565) dm Ibnu Athiyah dalam ll
Muhanar Al Wajiz Qla77\.
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Ada khabar yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang

me,nguatkan pendapat yang kami sebutkan dari AbuAz-Zubur,yaitu:

37249.Abdullatr bin Abi ZiyadAl Qathwani berkata: ZudbnHubab
menceritakan kepada kami, ,ia berkata: Ayrasy bin Uqbah

mengabarkan kepadaku, ia' berkata: Jubair bin Nu'aim
menceritakan kepadaku dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa

Rasulullah SAW bersabda,

.\tlt i ilt :';jtj cgr1dr'Lriilr

"Yang genap adalah yong dila hari, dan yang ganiil adalah

yang satu 7tor1.ttt235

Pe,ndapat yang be,nar menge,nai ini adalah, Allah Ta'ala
bersumpatr dengan yang genap dan yang ganjil tanpa mengkhuzuskan

suatu jenis yang gmap, dan tidalc pula suatu jenis yang ganjil, dengan

mengesampingkan jemis lainnya, baik de,ngan khabar maupm akal.

Jadi, semua yang genap dan se,mua 1lang ga4iil masuk dalam apa yang

Allah bersumpatr demgannya, sehingga semua yang dikatakan oleh

para ahli tafsir, masuk ke dalam apa yang Allah bersumpah

dengarmya, karena keumuman sumpah-Nyra mencakup sernua itu.

Ada perbedaan qira'at di kalangu gurra'pedrtlafazh lJfe.
Semua qurra' Madinah, Mekkah, Bashrah, dan sebagian

qurra'Kufatr membacanya denganfathah pada huntf waz, yraitu logat

warga Hiju.
Pada umumnya orang Kufatl me,nrbacanya dengm kasrahpada

huruf waz.la6

t235 As.suyuihi dalan Ad-hrn Al Mo*ur (t/504).r& Hamah dan Al Kisa'i manbacoya $q PA &rng;cmkosrah pada hnuf raz.
Abli qira' at yarg lain cmbacop @N lathah
Ini adalah dua macam lopt (dialck atau aksar), scpati hahlla d iisr dm al
jasr.Lkat flujjah Al Qira'at (M.761).
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Pendapat yang be,lrar meng€,lrai ini adalah, keduanya

merupakan qira'at yang sama-sama populer di kalangan qurra'
berbagai penjuru negeri, dan menrpahan dua logat yang populer di

kalangan bangsa Arab, maka dengan qira'at mana saja seorang qari'
membacanya, telatr dianggap benar.

Firman-Nya, ,".,1-i;y,$t "Dan malam bila berlalu," maksudnya

adalah, dan demi malam apabila telah berlalu lalu menghilang."

Dikatakan saraa fulaan lailan - yasrii, artinya saara "berjalan;

berjalan pada malam hari".

Sebagian mereka mengatakan bahwa maksud lafaz/r_ f-i;y,St
"Dan malam bila berlalu" adalah malaur Jam', yaitu malam

Muzdalifah

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan perinyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat d€mikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

3725}.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibni' Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Umar bin Qais
mengabarkan kepadaku dari Muharmad Ibnu Al Murtafi, dari

Abdullah bin Az-Zubair, tentang ayat, ,i6;.fit "Oon malam

bita berlalu.u Hingga saling menyirnak&.t237

37zsl.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadeiku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatnry4 dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

*.f+EV "Dan malam bila berlalu," ia berkat4 "(Maksudnya
iaAut l apatila telatr pergi."r238

37252.Muhammad bin Imarah menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (l4l34l).
Al Baghawi mencantrml@n dargao lafiz.hya dalam Ma'alim At-Tanzil
(5/s66).
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I-lbaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Israil me,lrgabarkan kepada kami dari Abu Yt*tyq dari

Mujatrid, tentang firman-Nya Af+,fit "Dan malam bila

berlalu,u ia berkata, "(Maksudnya adalatr) idzaa saara 'apabila

telah berlalut .ttr239

37253.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi, dari

Abu Al-Aliyalu tentang firman-Nya, |-fy$$ "Dan malam

bila berlalu," ia berkata, "(Maksudnya adalatr)-r1al-laili idzaa

saara 'dan demi malam apabila,telah betrlalu'."12{

37254.Bisyr menceritakan kePada

menceritakan kepada kami, ia
karni, ia berkata: Yazid
berkata: Sa'id menceritakan

firman-Nya, |i;y$t
"(Maksudnya adalah)

kepada kami dari Qatadah, tentang :

"Dqn malam bila berlalu," ia berkat4

idzaa saara 'apabila telah berlalut .ttt24t

37255.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

" Tsaur menceritalcan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

te,ntang firman-Nya, #eV$ "Dan malam bila berlalu," ia

berkata, ..(Maksudnya adalah) idzaa saara 'apabila telalt

betrlalu'."1242

37256.Yunus menceritakan kepadakr, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan. ke,pada kami, ia berkata: Ibnu 7-ard berkata

texilang firman-Nya, /-$y$t "Dan malam bila berlalu," ia

berkata, "(Maksudnya adalah) al-lail idzaa yasiir 'malam

apabila telatr berlalu t :i243

Ibnu Abi Hatim dalamtaftirnfra (108425).
Ibmr Katsir dalam tafsirrya (l4tilz).
Abdnnazzaq dalam taeirnya Qn4r.

fr(n"*.r* d",amAn-Nttkat wa Al 'IJwt (5t267)yang s€txrya ini ta,i tidak

de,ngm sazad ini, dao lafazhyr: I&aa sama 'tih telah bcrlaht''.

1239
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37257.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan lenaaa kami dari Su$xan, dari Jabir, dari

Ikrimah, tentang firman-Nya, $;y,$.t "Dan malam bita

berlalu,u ia berkata,'Malam J aria' ."r2u

Adaperbedaan qira'atdi kalangan qwra'pada ayat ini.

pada umumnya qwTa' Syam dan Irak menrbacanya fi ^p
hunrfya

. Ada sejumlatr qwra' )'ang membacanya dengan menetapkan

hqrufya'.l2as pembuangan h,rufya'di sfuri lebihkami sukai, sehingga

serasi dengan ujung-ujung ayat lainnya yang berakhiran hunrf ra'.

orang Arab terkadang juga menggugurkan hurtrfya'pada posisi rafa'

se,perti redaksi ini, karena sudah cukup tennakili oleh ltasrah yaq
sebelumnya. Contohnya adalah ucapan penyair berikut ioit l2a6

€lcL,# fiui# i'):$ &t; F;i
" Kemudahanhr tidak p7ruh luput walau sehari,

sementara lrebias aanht sungguh telah menyemknyikan

kesuliunht.-rw

t* Ibnu Abi Hatim dala6 tafsimya (lOB425) dan Ib,nu Athifh dalam Al
Muhanar Al Wajiz$la7\
Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Am membacan:n *rJ lil+-;iJ'i, deirgan hunrfya'
dalam qira'at washal.Behkaq Ibnu Katsir renitapkairirya pada qira'at waqaf,

kzremya' ini adalah laamutfi'l dari kata q"i-i-d? seperti kaa 6e-4- ;n,
sehingga di-waq af-lcanpada asalqra.
Adapu yang renetapkamya pada qira'at washal dan ncmbuangnya pada

qirdat waqafi berafti mengikuti mrshaf pda qira'at waqaf dan rengikuti
asalnya pada qira' at washal.

Qt'lra'Syam dan Kufah membuanpya, dan' kasrah'tya mewakili ya'- Lihart

flujjah Al Qira'at @al.76l). ,

Lihat Ma'ani Al Qur'an karyaAl Farra (3D6O)-

Kami behun meiremrkan siapa yang rcngucaptamya. Ini dicanfirmkan juga

oleh Al Fana dalamMa'ani Al Qur'an Ql2@) dan Ibnu Manzhrn dal?'" 76*
Al 'Arab (entri: r".e, 51297).

t216
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Firman-Nya, i-"ii'iAy'AS 
uPada yang demikian itu

terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang

berakal," maksudnya adalah, dalaur hal-hal ini yang Aku bersumpatt

dengannya, terdapat kepuasan bag frang berakal. Sesunggubnya pada

sumpatr ini terdapat yang me,lrcukupi,bag yang berakal telrtang

Tutrannya, karena itu adalah sumpah-sumpah yang paling agung.

Adapun tentang makna firman-Nya, hci "Orang'orang

yang beralal," adalatr orang-orimg yang cerdas dan beral€I.

Seseorang yang mampu menguasai dan mengendalikan dirinya secara

saksama, disebut dzuu fuijr. Contohnya adalah ucapan mereka, haiara

al haakim 'anfulan "sang hakim me,ngekang si fulan".l2a8

Para atrli tafsir berpendapat senada dengan pendapat kami.

Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

37258.Abu Kuraib dan Abu As-Sa'ib memceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia
b'erkata: Qabus bin Abi Znibym mengabarkan kepada kami

dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, f-"i
"Orang-orang yang beralcal," ia berkat4 "(Maksudnya adalalt)

orang-orang yang berpikiran dan berakal.'l 2ae

37259. Ni menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

me,nceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, te,lrtang

firman-Nya, ?-oi"Orang-orang yang berakal," ia berkat4

"(Makzudnya adalah) li dzii an'nuhaa 'orang-orang yang

b€rakal'."1250

I,JnatMa'ani Al Qur'an krJB Al Farra (31260).

Ib,m Abi Hatim dalao afsiruya (108,425) dm Al Mawarili &lnAn-Nuhtt
woAl'llyunQn6T.
Lilnat Tafsir Al Baghawi (41 4t2).

l2rlt

tu9
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3726}.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Parnanku

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya dari Ibnu Abbas, te'ntang firman-Nya,

f-oi'idy'rr$ "Pada yang denikian itu terdapat sumpah
-'(yo"S'dapat 

diteima) oleh orang'orang yang berakal," ia

berkata, "(Maksudnya adalah) omng-orang yang cerdas,

pandai, dan berakal."l 251

3726l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahrall

me'lrceritakan kepada kami dari su$'an' Qabus bin Abi

Zribyan, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

htl'i "Sumpah (yang fupat diterima) oleh orang'orang
-yang 

berakal," ia berkatq "(Maksudrryra adalah) li dzii 'aql, li
dzii nuhaa 'orang'orang yang berpikiran dan berakall3t1252

37262.... ia berkata: Mahran me,nceritakan kepada kami dari Suryan,

dari Al Aghar Al Manqari, dari Khalifah bin Al Hushain, dari

Abu Nashr, dari Ibnu Abbas, te,lrtang frmran-Nya, ifi';
"sumpah (yang dapat diterima) oleh orang'orang yang

berakal,- ia berkata, "(Malcsudnya adalah) li dzii lubb, li dzii

hajan 'orang-orang png cerdas dm b€rakalt :i253

37263.Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menccritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najilu dari Mujahid, tentang

finnan-Nya, ?;41'J,q'4$ "Pada yang demikian itu
terdapat sumpah (yang dapat dituima) oleh orang'orangyang

berakal," ia bed<ata" "(Malcsudnya adalah) li dzii 'aql'otmg-
orang yang beralcalt :tt6l

Ibid.
Al Mawardi &lm An-Nulut wa Al'UW 6D67).
l.ihs,Tafsir lbm. Katstr (14R42).
Mujahid dalam tafsinDta (}al. 727).

r2't
t2:t2

t25:t

t2jta



SurchAlFcir

37264. Al Harits menceritakan kepadalcu, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami, semrulnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, ia

berkata, "(Maksudnya adalah) li dzii 'aql, li dzii ra'y'orang-
orang yang berakal dan berpikirarlt:t1255

37265.Muhammad bin Imaratr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ubaidullah bin Musa me,nceritalcan kepada kami, ia berkata:

Israil mengabarkan ke,pada kami dari Abu Yahya, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, f-"ii'iOy'e[ "Pada yang

demiHan itu terdapat sumpai (yang dapat diterima) oleh

orang-orang yang berakal," ia berkata, "(Maksudnya adalatt)

li dzii lub:b 'orang-orang yang berakal' atau li dzii nuhaa

'orang-orang yang berakal t 
:t1256

37266.A1 Hasan bin Arafatl menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ktralaf bin Ktralifatr me,nceritakan ke,pada kami dari Hilal bin

Khabbab, dari Mujahid, tentang firman-Ny4 ir.$'i
'iSumpah (yang dapat diterima) oleh orang'orang yang

berakal," ia berkata, "(Maksudnya adalah) li dzii 'aql 'orang'
orang yang berak 4t .nt257

37267.Ya'qub menceritakan kepada kami, ia.berkata: Ibnu Ulayah

me,nceritakan kepada kmi dari Abu Raja, dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, 

"-$F-ty'qdr 

"Pada yang demikian

itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang

yang berakal," ia berkata, "(Maksrdnya adalah) li dzii bilm
'orang-orang yang lerrbutr.rrl25E

37268.Ibnu Abdil A'la me,nceritalcan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ibill.
Mujahid dalam tafsimya (bL 727).
Ibid.
Ibnu Abi Hatim rlalam tafsimya (104425) dan Al Mawardi &rarn An-Nukat
wa Al 'tlyun (51267).

tu'
txfi
t257

t25r



w*Al/l.:I\aM

Tsaur menceritakan ke,pada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,

tentang firman-Nya, h;sil" Oleh orang-orang yang berakal 

"'ia berkata, ..(Maksu-<lnya adala6) li dzii hiian 'otang-orang

yangberakal'."

Al Hasan berkat4 *(Maksudnya adalatt) li dzii lubb'ota,olg-

ormg yang berakalt .ti25e

3726g.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan

k p.d" fu dari Qatadalu te'ntang firm-an-Nya' {'iay'AS
f- 

*Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat

'attoi^o) oleh orang-orang yang berakal," ia berkatq
..(Maksudnya adalah) ti dzii hiian, li dzii 'aql wa lubb'otaDlg-

omng yang beral<6t 31260

3727}.Yunus menceritakan kepadahl ia berkata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada l€mi, ia berkata: Ibnu zud berkata

tentang firman-Nya, ?.rtl';,rry'4[ "Pada yang deoikian

itu terdapat sumpah ?yonS dapat diterima) oleh orang-orang

yang berakal," batrwa (maksudnya adalah) li dzii 'aql'oranlg'

orang yang berakal'."

Ia lalu membacakan ayat, iJfrr,A *Bagt turyy:ry.
memikirkan (berakal)." (Qs. Al Baqaratr l2i: rca\ .'^{Jll.JjY
* Bagr orang'orang yang berakal" (Qs' Aali'Imraan [3] : 1 90)

Ia lalu berkata, 'Mereka ad4ah orang-orang yang dicela Allah-

Al ,aql 
dao, al.lubb artinya sama' hanya dibedakan dalam

perkataan orang Arab.-l 6l

atr
eUarrrazzaq dalam taftiraya (Y24\
IJh^t Talsir lbnu Kotsir, 04842)
I(ad ddak mncm*amr:n dcngan lafazn ini dalam refcrensi'rsfcrcnsi ymg

ada pada katni.

tlD
l2d)

l25l

@1 ;
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c6+ ej.ii @ 2C)l e(s'$t@ )q*,|fi ?Sj :,i

@,u;r i,st ;;ji@ r,*#1 t;Lt-r|;#i @ +:i.ji

@Silal';La-$i
"Apaknhl<flirrutidakrnanpuhatilanbagaimanaTuhmnnt

bqhnt terhadap l<nunJ Ad (yaia{ pafiiduklrun yong
marnpurry ai b angunan y drrg tinggi, y mg fufum p enah

dibaryun (swulrota) seputi-itu, ili negui-neguiloir\ dfrn
l<mtrn T sarwd y orq m.emotong b uUrbau b esar ihi l.retrt ah,
dfrrJl<mrrrFir'aurt yolng mempunyai pasak pasak (terura

y cltJg b any ak), y ang bqhnt sew en(mg. w eumg ddafiJ
neguirrya."

(Qs. Al Fajr [89]: 6,11)

Takwil fi rman Altah : . Ji (} rff f or'siir (ir rtj, li; :6 iK' i 51

,. j''@,r,i.ji.ofi);@rTvrtrYtr.$;r j@:rfiL7tL-[4i'
#af* (Apakah kamu tidak memperhatihan bagaimana
Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad tyatnl penduduh Iram yang
mempunyai bangunan yang tingi, yang belum pernah dibangun

[suatu kotal seperti ilu, di negeri-negeri loin, dan haum Tsamud
yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang
mempunyai pasak-pasak [tentara yang banyakJ, yong berbaat
s eloenong-wenang dalam negerinya)

Firman-Nya, ?;t@$ii;'i1,35j:f1 
*Apatrah tumu tidak

memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad
(yain) penduduk lram," maksudnya adalah, apakah engkau, hai

Muhammad, tidak memperhatikm d*gq mata hatimu, sqhingga

engkau dapat melihat tindakan Tuhanmu t€,lhadap katrm Ad?

l-53f
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Para ahli tafsir berbeda pendapat me,lrge,lrai penalcr*rilan ayrat
'rtt'

Sebagian mengatakan bahwa itu adalah nuuna sebuah negeri.

Keurudian mereka )xang beryendapat demikian berbeda pendapat

tentang negeri yang dimaksud. Sebagian mengatakan bahwa yang

dimaksud adalah Iskandariyah. Riwayat yang sesuai dengan pe,ndapat

ini adalah:

3727l.Yunus me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin
Abdirrahman Az-Ztttri menceritakan kepadaku dari Abu
Shakhr, dari Al Qurazhi, ia mende,ngamya berkat4 *Ayat, i:l
$jl*(,' 'Irarn yang memryryai bangunan yang tingi',

adalah Iskandarifh t 
:;1262

Abu Ja'far berkata: Ada yzng me,ngatakan bahwa itu adalah

Damaskus. Riwayat yang sesuai de,lrganpendapat ini adalah:

37272.Muhammad bin Abdi[ah Al llilali dari warga iashrah
menceritakan kepadakq ia bertata: Ubaidullah bin Abdil
Majid me,nceritakan kepada kami,.ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b
menceritakan k p.d" kmi dari Al Maqburi, te,lrtang firman-
N)la ,qfr6i;t@r!1*Terhadap kamt Ad (yaitu) penduduk
Iram yang memrynyai bangunan yang tingi," ia berkata,
*(Maksudnya adalah) Damaskts." l 263

Ada yang mengatakari'bahwa makzud firman-Nya, (ty aaaUn
suahr umat. Riwayat yang sesuai de,ngan pe,ndapat ini adalah:

37273.Muhammad bin Imarah me,lrceritakan kepadaku, ia berkata:
LJbaidullah bin Musa menceritakan kepada karni, ia bertata:

Al Mawardi dalam An-Nu*at wa Al 'LIW (5n67\,Ibm Athifh d^lm Al
Mulwrar Al Wajiz $la7\, dm Al Baghawi dalmMa'alim At-T@ail (51567).
Ibmr Abi Hatim dalam taeirnln QOB425) dan Al Mac,adi dato.rn An-Mfior,
*aAl'U1mt6n6T.

lzi;z
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Israil mengabarkan kepada kami dari Abu Yr,hyq dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, ij1 ia berkat4 "(Maksudnya

adalah) suatu umat."l2fl

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah yang sudah

lama. Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

37274.Muhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,lrceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada karti, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatri4 tentang firman-N;a i11 ia
berkata,'l(Maksudnya adalah) png sudah lama."l265

Ada yang mengatakan bahwa itu adatah suatu kabilah dari

kaum Ad. Mereka yang berpendapat de,mikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

37275.Bisyr menceritakan kepada kami; ia berkata: Yazid
rnEnceritalcan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadab, tentang firman-Nya" it;'i3.rs'i:f1
,C;19$i:l@:Q *Apakah kamu tidak memperhatikan

bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad (yaitu)

penduduk lram yang mempunyai bangunan yang tinggi," ia
berkata, 'Diceritakan kepada kami batrwa ham adalah kabilah

dari kaum Ad, [rumatr]126 keraiaan kaum y'.r61tt2tt

37276.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada karri, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kard dari Ma'mar, dari Qatadab,

tentang firman-Nya ij1 ia berkata, "Suatu kabilah dari kaum

Ibid.
Mujahid dalam tafsirq'a @L 727).
Redabi yang tcrdapat di anara &la tanda hmmg siku [ ] telah hmtr dari
maouskiPn)ta, lcami pp6€taPl€mra dari mrkah lain
Ibtru Abi Hatim dalam taeirn;n (lOR42q.

DA
t26t
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Ad yang biasa disebut A.-.rl26t

Ada yang me,ngatakan batrwa Iram adalah kakeknya Ad.
Riwayat yang sesuai dengan ini adalah:

37277.Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, te,lrtang 
^y^t" Jdl

i;l@ ,qdr|ii',i! "Apakah kanu tiiak memperhatilun

bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, (yaitu)

penduduk fram," ia berkat4 "Telrtmg firman-Nyrry iit@:Q
sesungguhnya Ad adalah Ibnu Ira bin Aush bin Sam bin
Yrr5.rl269

Ada fang mengatakan bahwa afr(:Lmaksudnya adalah yang

binasa. Mereka )ang berye,ndapat de,mikian menyebu&an riwayat-

riwayat berikut ini:

37278.Muhammdd bin Sa'ad meirceritakan kepadaku, ia bertata:

Ayatrlcu me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Pgpanku
menceritakan kepadaku, ia bertata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahqa, dari Ibnu Abbas, tentang "W dsJdl
'irf@$ lt;'il "Apakah kont tidak memperhatikan

bagaimana Tuhanmu bqbut tuludap koum Ad (yaitu)

penduduk fram," ia berkata, 'I\[aksud dari 'Iram' adalah yang

binasa. Tidakloh engkau lihat bahwa engkau mengatakan

urima banuufulaaz 'bani firlan telah 6io.o:.rl?0

3TzTg.Diceritakan kepaaam dari Al Husain, ia bertata: Alfli
me,nde,ngar Abu Mu'adz berkata: Lrbaid menceritakan kepada

lemi, ia ber*ata: Alcu mendengr Adh-Dhahhak hrtata
tentang firnan-Np, i;f@lQ bahwa adalah)

Abdunaazaq dalm aeinrya (llz$).
Al Mawardi dalxn An-Ifitkat ws Al 'lIW $n68) dan Al Bagb.wi dslam
Ma' alim At-Tozil (5 I 567).
Al Mawardi &1"r, An-Miut rm Al 'Ilyur (5D67).

tffr
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yang binasa. Tidakkah kau lihat bahwa kau mengatakm urima
b anuu fu I aan, yalni hal ahtu'bani fu lan 6irr"."r. r:l 27 I

Pendapat yang benar mengenai ini adalah, harn bisa sebagai
suatu negeri yang dihuni oleh kaum Ad. Oleh karena itu,
dikembalikan kepada kata Ad untuk pdnyertanya dan tidak dr+ashrif
(di-kasrah) karena hal itu. Bisa juga nama suatu kabilah sehingga juga
tidak di-tashrrt sebagaimana biasanya nama-nirma kabilah tidak
majrur, seperti Tamim dan Bakr, bila mereka memaksudkan sebagai
kabilah. Adapun ism Ad, tidak di:tas& rifkarena ism a jam (bukan kata
Arab).

Adapun riwayat png disebutkan dari Mujahid, bahwa ia
berkata, 'Yang dimaksud itu adalah yang sudah lamq" menrpakan
pendapat yang tidak ada maknanya, sebab jika memang itu malaranya,
kata tersebut tentu berharakat tanwin. Kemudian tidak
diberlalnrkannp tashrift212 pada kata ini menunjukkan bahwa kata ini
bukao na'at dan bukan sifat.

Menurut saya pendapat yang belrar adalah, ini adalah nama
suatu kabilah dari kaum Ad, sehingga qira'at-ny,a tidak meng-
idhafah-l*an kata Ad kepadanp, dan tidak di-majrttr, 1laitu
sebagaimana ungkapan alam tara toif, fa'ala rabbuka bi tamiim
nahsyafl "apakah kamu tidak me,rnperhatikan bagaimana Tuhanmu
berbuat terhadap kabilatr Tamim, NahEral). Kata nahsyal tidak di-
tashrif, dan itu adalah lobilah, sehingga tidak di-rashnf. Kata int
berada pada posisi l&afadh yang dike,mbalikan kepada Tamiim.
seandainya iram adalah nama suatu negeri atau nama kakek A4 tentu
qira' at-nya tidak meng- idhafah-k an kata Ad ke,padrmp, sebagaimana

tnt
tn2

Ibid.
Yabi tanwin dcngan kasrah. Tidak diteraptannya harakat tanwin kasrah padz
kata ini mengisyaratkan bahwa kaa iram tidak di-rasrn/sehingga diposis-ikan
pada jan sebagai gfin kisrah. Lihat isyarat AI Anbad ryngenai masalah ini,
ry1g dalam bahasanqra rencakup peryandangan sesrEor pada sesuatu, )raitu
dalam bnhqra yang berjuerl Al lwhaffi Maso'il Al Khitaf (Uglg).
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ungtcapan haadza 'amr zubaidin wa haatimu thy'in wa a'syaa

hamdaana "ini adalatr Amr Zubaid, Haatim Thayr, dan A'sya

Hamdan-. Tapi menunit say4 iram adalatr nama kabilah, sebagaimana

perkataan Qatadatr. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, pata qurra'

sepalrat tidak meng -idhafah'kmt dan tidak men-t as hrif-

Firman-Ny4 $Jl*(, "Yang memPunyai bangunan yang

tinggi." Para atrli tafsir berbeda pendapat menge,nai malcna firman'

Np, et!if96.
Sebagian mengatakan bahwa makranya adalah yang tingg'

Mereka berdalih dengan ungkapan orang Arab unfuk seseorang )rang

bertubuh tinggr, rajul mu'ammad. Mereka juga berkata, 'Mereka

bertubuh tingg.- Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat ini

adalah:

3|z$O.Muhammad bin sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Afhku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia bertata: Ayahku mencsitakan

kepadaku dari ayahnlq dari Ibnu Abbas, tentang ayag 2C)19$
ia berlcata" 'Maksudnya adalab tinggi mer€ka sep€rti

ti*g.'""
3Zz8l.Mutrammad bin Imarall menceritakan kepada kami, ia berkata:

LJbaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Israil me,lrgabarkan kepada kami dari Abu Yahya, dari

Mujahid, tentang firaan-Np, ,C;le$ ia berkata, 'Mereka

b€rtuhh menjulang ke langit.rl2Ta

Sebagian mengatalcan bahwa mereka dikatakan {!l*$
karena mereka para pembawa tiang (tiang te,lrda), mereka biasa

mernmfaatkan air hujan dan me,mindahkan rerumputan ke banyak

tm Al Mawardi dzlam An-Nufut wa Al 'UW, Q1368) riwayat s€rupa dari Ib'nu

Abbas, dm lb,nu Athiyah fulamAl Muhanar Al Wajiz (51478).
r" Ib,rm Abi Hatim dalamtafsirnya (101342r.
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tempat, lalu kembali ke tempat rumah mereka.l275 Riwayat-riwayat

yang sesuai dengan ini adalah:

37282.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,nceritakan

kepada kami, Al Harits me,nceritdcan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya ;l4f ia

berkata, '?ara pembawa tiang, mereka tidak me,net*31276

37283.Bisyr menceritakan kepada k"*i, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, 2C4\9$ ia

berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa mereka adalah para

pembawa fi*g, tidak menetap (nomad"n)3r277

37284.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

tlhtang firman-Np, ,Cjl*(t ia berkata, 'Mereka adalatr para

pelnbawa tiang."l278

Ada yang mengatakan bahwa dikatakan demikian untuk

bangunan yang dibangun oleh sebagian mereka, lalu me,lrgokohkan

tiangrrya dan me,ninggikan bangunanrqra. Riwayat png sesuai dengan

pendapat ini adalatr:

37285.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada katrri, ia berkata: Ibnu Zud berkata

te,ntang firman-Nyq l$tr$aftL ia berkata" "Ad kaum Huud,

LfratMa'ani Al Qur'an (31260).

Mujahid dalam tafsirnya @^L 7 27).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (1013426) dan Al Baghawi dalamMa'alim At'
Tanzil (51567).
Sayyarah adalah para pcngelana yang selalu berpindah-pindah.
AMurrazzaq dalam tafsimya (31424).
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anak ketunuranny4 dan para pekerjanya, ketika mereka di

bukit-bukit pasir."

Lebih jauh ia berkata "!-afazh tr:fri 'Belum pernah

dibangun (suatu kota) seperti itu', seperti pekerjaan itu. C
*l$' Oi negeri'negeri lain' -u.

Ia juga berkata, 'De,mikian juga di bukit-bukit pasir di

Hadhramaut, di sandah kaum Ad."

Ia juga berkata, 'Di sana adalah bukit-bukit paslr, sebagaimana

Allah katakan tentang bukit-bukit pasir. Bukit-bukit pasir itu

dibenhrk seperti gunrmg sehingga menjadi seperti payung yang

berlubang."l2Te

Ada png mengatakan bahwa dikatakan dernikian kepada

mereka dikare,lrakan kekar dan kuatnya tubuh mer3eka Riwayat png

sesuai dengan pe,ndapat ini adalah:

37286.Diceritaka:n kepadaktr dari Al Husain, ia berkata: Aku

. me,lrdengar Abu Mu'adz bedmta: Ubaid menceritakan'kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak b€*ata

tentang firman-Np, $Jl*$, bahwa malsgdnya adalah kekar

dan kuat.l2to

Pe,ndapat png lebih tepat be,rdasarkan konteks ayat adalah

yang menyatakan bafuwa maksudnya adalafi, kare'lra mereka para

pembawa tian& kaum nomade,n (tidak menetap), sebab katz al 'imaad

yang dikenal dalam pe,lkataan rQrrarlg Arab adalah kayu yang

mexrlangga teuda dan pagar-pagar yang menopeng bangunan, namun

tidak ada lhabar shahih yang menyebutkan bahwa mereka memiliki

bangrman.

[Sebagian]tzsl ahli tafsir me,lrgarahkan makna firman-Nya 96

I&mi tidak rcncmrkamya dalam rcferensi-refcrc, si png ada pada kami.

Ib,m Abi Hatim dalama8irryza (l0B4zq.
Rcdal6i yaog tcrdapat di affira dua tanda tnlnlng siku [ ] tolah hmtw dari

tz:D

t2t0

t2tl
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)ql kepda makr4 tinggnya tubuh mereka.

Sebagian lain menalorilkan bahwa maksudnya adalah tiang-
tiang tenda mereka. Adapun tiang bangunan, kami tidak mengetahui

adanya pemuka atrli tafsir yang menakwilkan dernikian. Padahal

penakwilan Al Qur'an selayaknya dengan makna yang paling
dominan dan populer, selama ada jalan untuk itu dan tidak ada

pengingkaran

Firman-Nya , *-l)14t:iL.:fr?,5: "yang betum pernah
dibangun (suatu lata) seperti itu,- di negeri-negeri lain," maksudnya
adalah, apakatr kamu tidak memperhatikan bagaimana Ttrhaomu
berbuat terhadap kaum Ad, kam yang belum pemah dibangun (suatu

kota) seperti itu, di negeri-negeri lain. Maksudnya yaitu seperti Ad.

Haa' (dhamr) kembali kepada Ad. Bisa juga kerrbali kepada
kam, sebagaimana telah kami paparkan bahwa itu adalah'nama
kabilah. Maksud fimran-Ny4 -lrL-:fr?,rl adal&, belum pemah

diciptakan seperti itu dalam hal besar, kokoh dan kuatrya.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai de,lrgan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpe,ndeat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

37287.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firnan-Nya e.(fr:fri,}1
)4i ia berkata, "Disebutkan bahwa mereka tinggin)ra dua
belas hast4 tinggi menjulang ke langit."r282

Ada yang mengatakan bahwa malrranya adalah, mempunyai
tiang-tiang yang tidak pernah dibuat seperti itu, yakni tidak pemah

dibuat seperti tiang-tiang itu di negeri-negeri tain.

maouskipnya, kami mcnctapkaonya dad naqt<ah laintN lbm Abi Hatimdalama&irnyz (l0&4zq.
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Mereka juga berkata: Lafazh (1rigi,;l ,,yans tidak pernah
dibuat seperti irz" maksudryq sifatrya. Adapun firman-Nya, 16l*$
"mempunyai banyak tiang!'dan huruf i a' pada ayat, (1L- berasal dari
penyebutan 2(4le$.Riwayat yang sesuai dengan ini adalatr:

37288.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud bqkata
tentang firman-Nya, lalu disebutkan riwayat serupa.1283

Pendapat ini tidak ada dasamy4 karena ,r'rif adalah kata
mudzalrkar tunggal, sementara .J' *tot kata mu'annats, dan kata
mudzakkar tidak disifati dengankat" 6 . r*" itu dari sifat ;(j(, tentu
dikatakan lam yukhlaq mitsluhu fil bilaad. Lebih tepat bila JI untuk

ftL, a^huruf fta'pada lafaz/r_ tfl t.-Ualinya.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah Damaskus atau
Iskandariyatr, namun negeri-negeri kaum Ad adalatr yang disebutkan
AllahdidalamKitab-Nya,46Sily,!r",jr31r1Syr,6L\f't$,,Dori4gattah
(Hud) saudara kaum Ad yaitu letil@ dia memberi peringatan kepada
lraumnya di Al Afuqaaf," (Qs. Al Ahgaaf [a6]: 2t). At afuqaaf
merupakan bentuk jaurak dan hiqf, yaitu dataran dan perbukitan
berpasr, sedangkan Iskandariyah dan Damaskus bukanlah negeri-
negeri berpasr, akan tetapi itu adalah Asy-syihrt2s dari negeri-negeri
Hadhrarnaut dan sekitarnya

Firman-Ny4 >f\';,,31 li|:u.$t ;;S;,, D an traum Ts amud yan s
memotong batu-batu besar di iembah,l'maksudnya adalah, dan kaum
Tsamud yang melubangi batu-batu cadas dan memasukinla, lalu
menja.likannya rumatr. Sebagaimana difirmankan Allah Ta,ala, $(3
<4ffi1.O$irit$. "Dan merelca memahat' ntmah-ntmah dai

111 ru Bagbawi detg,,n ltla'aliv1 At-iaruil (51567).ta l,sy-syinr (deagn lusrah pada aualnya dat suhnpada hunrf kedru) adalah
kota Yamaniyah di aatara Adcn dan o@n" Sebagian pcrawi dinistattan ke
sana, demikian juga Al Anbari As-Sihri dinisbatlan ke kota ini, karcoa ia
b€rada di pinggiramya.Lihat Mu'jam At Buldan (3t427).
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gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman." (Qs.Al Hijr [5]:
82). Orang Arab me,ngatakan jaaba fuloon al falaat -yajuubu-
jauban, yang artinya fulan me,masuki padang pasir dan menerobosnya.

Contohnya adalah ucapan Nabighah berikut ini:

# r>.at92tp;ll' ;3 # u7!"st * qr* g larf
"Abu Laila ar*iS kepadamu ^*ooi^ kegelapan ^o*.

Gelapnya malam adalah.penemhts padang pasir yang sempurna.ur2Es

Malcsud lata?h yajuub" adalah masuk dan memotong
(me,ne,mbus)

Para ahli tafsir berpendapat s€nada dengan pendapat kami.
Mereka )xang berpendapat de,mikian menyebutkan riwayat-riwayat
berikut ini:

37289. Ni menceritakan kepadaku, ia bed€ta: Abu Shalih

r2t5 Bait-syair ka4a An-Nabigbah Al Ja'di dari cryat bait sebelumya:

ir,J'ctr.i6 a iwr'di(j,;i * *, $'&A ti'"-gL
'8 #r uir; gr;; ;ui # frt6's;s ,; yA ii ;;::

"Kau ceritakan kqada kmi Ash-Shiddiq saat kmmenimpin kami,
daa Utsmat juga Al Faru,q, lah sanuorya tentqam.

Kau samalan lnk di anura rnatansia, sehinga mereka semua sama.
Kondisimu kcmbali padapagt hari, walau malamnya gelap."

I-afazhbait syail ini aal"rnAd-Dittalz adalah
'#;til;t* fi ;;.,# ;;!$t'v;; A lEd

"Abu Laila datats kqodorru manerobos fregelapt nalon.
Gelapnya malam adalah pananhts padangpasir labana 'Atsma&an ." (wb

Sctclahyaadalah: . .'-*t-o'*O# *X,;l+lu;)# .q-'.Ji':tg 4'4.
" Unfi* kau s*ta dia sebagai pendamping kmt menenhu peq;ialonn,

manghadapi berlaharya hui-hori don rnas a yang WE poi ong."
Lihat Ad-Diwan (hal. I 5 l, I 52), Al Isti' ab karya lb11tl Abdil Bar (4 I 17 43), &n
Ib,nu Hajar Mlam Al Ishabah (61221).
Al atsrnatsam adalah unta )rang saogat h* An-Nihayah fi Gharib Al Hadio
(3/lE3).
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu.Abbas, tentang

firman-Nya, )(S\?'3J1lit;:u-11f5;J; "Dan kaum Tsamud yang
,nenotong batu-batu besar di lembah," ia berkata, "Lalu
melubanginya."l286

37290.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 

"i3;>g{i-Afij6.ri "Dan kaum Tsamud yang memotong batu-
batu besar di lembah, " ia berkata, 'Maksudnya adalah Tsamud

kaum Nabi Shalih, mereka me,nratrat rumatr-rumatr dari

gunung."l287

372gl.Muhammad bin Imarah menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ilbaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Israil mengabarkan kepada kami dari Abu Yah),a, dari
Mujahid, tentang firman-Nya, ,$\'iAll;t6|r,-ri "Yang
memotong batu-batu besar di lembah," ia berkata, "Melubangi
gunung-gunung lalu mer{adikanqra sebagai rumah."1288

372g2.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami, dari Qatadah, tentang ayat, '1,3lili.li:ujir;:3;

{l\"Dan lraum Tsamud yang memotong batu-batu besar di
lembah," ia berkata, 'Merksudnya adalatr melubangi dan

memahatrya menjadi *ror1r.rl2Ee

37293.Ibnu Abdil A'lb menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

Ibmr Katsir dalam tafsimya (141345).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir4ra (1013426).
Ibid.
Ibnu lkBir dalam tafsinrya (141345).

t2fi
t?a7

l2tt
t2t9

f:ilr:l'
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tentang firman-Nya"'t.3iij.( "Mentotong batu-batu basar,"

ia berkata, "Melubangi batu-batu cadas.'ll2$

37zg4.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Atu
me,ndengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendetrgar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya, r$lr';3i'l}; " Memotong b atu-b atu besar

di lembah," batrwa maksudnya .adalatr membenfuk

bebatuan.l29l

37295.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu T*rid ber;ldata

tentang trrman-Nyq ,g\';3]liitln-$t;pi "Dan kaum

Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah," bahwa

maksudnya adalatl mernbuat nrmah-rumah dan tempat-terrpat

tinggal di batu-batu cadas pegunungan, sehingga

menjadikannya sebagai tempat tinggal (penukiman). I-aifafu

$[ malcsudnya melubangi, pkni melubangi guntmg rmttrk

nrmah.

Seorang penyair berkata:

::6s 6*'utr st uii # ir1* 4t Ye-1, * ,y,f
a, ..
,lt vt

'? ,. ),t- 
'.-. n-. t ,

b,,-rt?1r,1 ):ry $L# ge;b,f ,;t;.,b i
"Ketahuilah, bahwa segala sesuatu selain Allah odalah

tampak, sebagaimana tampabrya pokampungan dari Syaniq

dan Marid. Mereka memahat nmruh pada setiap udas,

dengan tangan-tangan nan htat ditopang dengan pergelangan

yangkobh."r2n

Abdurazzaq dalam afsirol,a (3 1424).

Ib,ru Katsir dalam tafsirnya (141345) dwalat s€nrya.
Al Mawardi Mlam An-Nukat wa Al 'Ifiun (512tr1), Ibmr Katsir dalam tafsturya
(141345), nrnyandarkannya kepada Ibuu Jarir dan Ibru Abi Hatim' tramun

lolxd tidak mensmukannya dalamriwayat lbmAbi Hatimpadabagian ini.

t290

r2el

txn
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Finnan-Nya, ,6'lio;GA "Dan kaum Fir'dun yang
mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak)," maksudnya adalah,

apakah kamu tidak merrperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat

terhadap kaum Fir'aun yang me,mpmyai pasak-pasak?

Para ahli tafsir berbeda pe,ndapat mengenai malcna lafazh ,g;

2t,j{t "*" punyai pasak-pasak" dan mengapa disebut demikian?

Sebagian mengatakan bahwa makranya adalah, mempunyai
tentara yang menguatkan perihalnya. Mereka berkata, 'Makna a/
aitaad di sini adalah al junuud'bala te,ntara'." Riwayat yang sesuai

dengan pendapat ini adalah:

37296.Muhammad bin Sa'ad me,lrceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Parnanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

ke,padaku dari ayatrrya, dari lbnu Abbas, tentang fir:nan-Nya,

'ti'iiorOrt "Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-
pasak (tentara yang banyak)," ia berkata, "Al autaail adalatl

bala te'lrtara )rang mengokohkm perihalnya. Dikatakan,
'Fir'aun merrbelenggu tangan dan kaki manusia dengan pasak-

pasak besi, menggantung mereka dengan 11or.rl2e3

Ada yang mengatakan bahwa dikatahan de,mikian karena ia
me,rnbele,nggu manusia dengan pasak-pasak. Riwayat yang sesuai

dengan pendapat ini adalah:

37zg7.Muhammad bin Amr';enceritakan kepadaku, ia bert<ata: Abu
Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al H.arits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan me,lrceritakan kepada kami, ia ber{<ata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari"Mujahid tentang firman-Np, ,lfiioi
"Mempunyai pasak-pasafr" ia berkatq 1"la mernbele,nggu

tzB Ibnu Abi !fufi6 dalam ta&inr1a (10t3426).
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manusiia dengan pasak-pasak."l2q

37298.Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia bertata: Yazid
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadah" tentang ayat, fj{i.e;'$iS "Dan
lraum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak," ia berkat4
"Disebutkan kepada kami bahwa pasak-pasak itu me,lupakan

naungan-naungan dan tempat-te,mpat bermain yang

dipermainkan dari bawahnp, 1laitu b€nrya pasak-pasak dan

tali-tali."l2e5 .j
372gg.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsar me,nceritakan kepada kami dari Ma'matr, dari Qatadah,
te,lrtang frman-Nya, *$ii oiia berkata,'Mempunyai bangrman

yang merupd<an naungan yang dipemnainkan dari bawahnya

dan pasak-pasak yang dipmcangkan padanya.""$

37300....ia berkata: Ibnu Tsar me,noeritakm kepada kanri dari

Ma'mar, dari Tsabit Al Banani, dari Abu Rafi, ia berkat4
Tir'arur mqnansangkan empat pasak untulc istrinp, lalu

diletakkan batu gilingan b€sr di atas prmggungnya sampai

meninggal."l2e

Ada png me,ngatakm bahwa dikatake demikim karena

Fir'arm menyiksa manusia dengu pasak-pasalc Riwayat-riwayat yang

sesuai de,ngm ini addah:

3730l.Ibnu Humaid me,nceritakm kepada kami, ia bertara Mahran

menceritakan kepada kami dfii Suflao" dari Isma'il, dari

Mahmud, dari Sa'id bin Jubair, tentmg firman-Nya, ,sr{;}j

rD' Ibo Ami1'ah dalam l, Muhsto Al VaJb (51475) datr AtlTsa'al$i dalam
taeimtn(4/4ll).

r29r 61 Mauardi dalnAn-Nulut tw Al 'UW 6n6D dan IbDu Athilrah 'latan ll
'' idaharo Al Wajiz (5 I 4? t).te Ab&nrazzaq dalam aftirnp (31424, 425).rs Abdrrrazzaq dalamta8irqn QMsr.
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,(ilii "Don lwum Fir'aun yang memwnyai pasak-pasak," ia

berkata, "Fir'aun. menempatkan sebelah kaki di sini, sebelatr

kaki lagi di sana, sebelah tangan di sini, dan sebelah tangan

lagi di sana, dengan pasak-pasak'tt2e8

37302.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kaini, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

' menceritakan kepada kami, semrunya (Isa dan Warqa)-dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, ,6;{io;
"Mempunyai pasak-pasak," ia berkata, "la mernbelenggu

manusia dengan pasak-pasak."l 2D

Ada yang mengatakan bahwa dikatakan demikian karena ia

mempunyai bangunan-bangunan untuk menyiksa manusia di atasnya.

Riwayat png sesuai dEngan ini adalah:

37303.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mattrarl

menceritalcan kepada kami dari Su$ran, dari Isma'il, dari

seorang laki-laki, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Np,
,l*iolffiS "Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-

pasak," ia berkatao "Ia mempunyai menara-me, rara unttrk

menyiksa manusia di atasnya."t3m

Menurut saya, pendapat png be,lrar mengenai ini adalah

pendapat yang menyatakan balnra yang dimaksud dengan itu adalah

pasak-pasak kayu atau besi png dipancang[an, karena itulah makna

autaad yang diketahui. Disebut demikian karena mungkin ia menyiksa

manusia dengan pasak-pasak itu, yaitu sebagaimana dikatakan oleh

As-suyrthi Mler'r Ad-Durr Al Mantsur (8/507), rcryandarkanq'a k€Pada Al
fir1rabi, AM bin Humai( dm Ib'nu Al Mudzir dari Sa'id bin Jubair.
Ibnu Athiyah dal"rn Al Mtrturar Al Waiiz (51478) dan Al Mawardi &t*n ln-
I'lukat wa Al 'llry 6n65) rimyat s€nrys.
Ib,mr Abi Hatim dalam ta&imya $OBA$ riwa1rat scnrpa.

lzrS

t2!r!)

t3(x,
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Abu Rafi dan Sa'id bin Jubair, atau mungkin kare,na ia bermain-main

dengan itu.

Firman-Nya" $ ArfL';lfii 
*rorg berbuat sst enang-wenang

dalatn negerinya." Miksud nrman-Np !-ji adalah katrm Ad,

Tsamu4 dan Fir'aun beserta bala tentararrya

Maksud firman-Ny4 't;:L adalah melampaui batas yang

dibolehkan bagi mereka oleh Tuhan mereka dan bersikap angfuh
terhadap Tuhan mereka berte,naan dengan kelufiran terhadry-Nya
yang telatr diperingatkan kepada mereka.

Firman-Nya, fiJA "Dalam negerinya," makzudnya adalall

negeri te,mpat t "ggd mereka

{0ec

,C;V43fr :^3':$E'fi{lcra;p{;*t
&'"tL@,"(i'v;6f 5hrt;:$t@lafi A.i;;if,

@{s\
"laluntrz.ekabel:buatbmwakl<mtsalrurr.dalotrrrcgcriitw
larcna itu Tulwvrw menimpal<m t<cpadt nselco ceneti
ailzab, sesunguhny a Tulwmrrr bens -berw rmangaw asi.

Adapiurr n.orlwsio q4,abilr ffi$t ul o rrenguiiny a lolu
ilfumilialrrrrr,Nyc dm di}rl"f,Nyo kt;rlnrrngorr,, mah dit

lrrr:llrrar'Tlllhrrrflg/-telahntf.t7luliakfrilcttl.o

(Qs. Al Fajr [89] z l2.l5l

T*wit lirmln Alleh: L;45;r* i::t@A::li3i;51
.$3;iix3i'rfi $'$qcra$$tl@r,r;1i&11@,Jt
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yfi ltatu mereha berbuat banyah kerusakan dalam negeri itu,
karena itu Tuhanmu .menimpahan kepada mereka cemeti adztb,

sesungguhnya Tuhanmu benar-benat mengawasi Adapun manusia

apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliafun-Nya dan diberi-Nya
kesenangan, maka dia berkata, 4 Tuhanku telah mem uliahanha.)

Maksudnya adalah, lalu mereka banyak melalarkan

ke,maksiatan di dalam negeri mereka dan melakukan hal-hal yang

diharamkan Allah atas mereka. fl3GLr7&k*6i 
*Karena 'tu

Tuhanmu menimpakan kepada merelca cemeti adzab." Hai
Muhammad, Allah menurunkan adzab-Nya kepada mereka dan

memberlakukan siksaan-Nya terhadap merekq karena mereka

melakukan kenrsakan di negeri mereka dan berbuat sewenang-wenang

terhadap Allah di dalamnya

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat, t;e5A*11t
ull{o "Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti
a
adzab," maksudnya adalah adzaib yang diturunl(an kepada rnerekq
baik berupa angn kencang png me,ngfuancurkan mereka, gempa bumi
yang meratakan mereka dengan tanalL atau bertrpa pernbenaman yang

membinasakan mereka, tanpa dis€rtai dengan pukulan cemeti dan
tongkat. Itu karena siksaan pedih yang dilalnrkan oleh kaum yang

dimaksud oleh Al Qur'an ini adalah cambukan dengan cer,neti, maka
berita tentang kerasnya'siksaan png digunakan untuk menyiksa ormg
dari mereka banyak menggunakan istilah ini, sehingga dikatakan
"fulan memukul hingga dengan cemeti". Sampai-sampai ini menjadi
perumpamaan, maka mereka pun menggunakannya sebagai rurgkapan

unfuk setiap siksaan yang berat, dan mereka mengatakan "timpakanr
kepadanya cemeti adzfi".

Pendapat kami senada de,lrgan pendapat para ahli tafsii.
Mereka yang berpendapat demikian m€ny€butkan riwayat-riwalnat
berilut ini:

, , , fEl:-,
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373}4.Muhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kaili, ia berkata: Isa menceritakan

kepada karri, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritalcan ke,pada kami, ia berkata: Warqa

,, menceritakan kepada kami, semrxmya (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, flLL;
"Cemeti adzab," ia berkata, "(Makzudnya adalah), )ang

mereka diadzab dengann5na."l 
301

373}5.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berlcata: Ibnu Zard bsrkala

te,ntang firman-Nyq .!:i;y;45;.*# "Karena itu
Tuhanmu menimpakan kcpada mereka cemeti adzab," bahwa

adzab yang ditimpakan kepada mereka disebut ce'meti

?dfr.t3o2

Firman-Nya, rqlg rLt'iry "soungguhnya Tuhanmu benar'

benar mengawasi" maksudnya adalalL sesungguhnya Tuhanmu, hai

Muhanuned, terhadap mereka yang Al(u ceritakan kisahnya

kepadamu, dan orang-orang kafir }ang senrpa dengan merek4 be,lrar-

beoar mengawasi perbuatan mereka di dmia, dan di aldirat di atas

titian jembatan Jahanarn, untuk me,lrgekang mer€ka padanya ketika

mereka mendatanginya pada Hari Kiamat.

Para ahli tafsir be,lbeda pendapat mengenai penahn'ilannr"a

Sebagian mengatakan bahwa malma frman-Nya, ,Cj6
,,Benar-benar mengc$,asi,- adalah melihat dan me,lrdengar. Riwayat

yang sesuai de,lrgan pendryat ini adalah:

37306. Ali menceritakm kepadakru ia berkata: Abu shalih

Mujahid &lu tafsiraya (bL 7n).
fiiri tiO"f mncm*anu},a dcngan sanad ini dalan refcrcosircfcrc' si yang

ada pada trami. |rfernm Al Mawardi mryebuttan malsnnya dalall\ An'Nr.lnt
i it 'tlyrn GnTq &ri Qatadah, yang tafazm:na: Setiap yang diadzab Allah,
maka il5 adalah ccmti &Nb."

t:t0t
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, r(Ug,fir\y "Sorngguhnya Tuhanmu benar-

benar mengaw$i," ia berkat4 "(Maksudnya adalatr) melihat

dan mendengar."l3o3

Ada png mengatakan bahwa maksudnya adalatr mengawasi

para pelaku keztraliman. M'reka )ang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat benkut ini :

37307.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mattrart

menceritakan kepada kami dari Al Mubarak bin Mujahid, dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang ayat ini, ia berkata, '?ada
Hari Kiamat nanti, Tutran meurerintahkan untuk disediakan

kursi-Nya, lalu ditempatkan di atas nerak4 lalu bersemayam di
atasnya, kernudian berfirman, 'Demi kemuliaan-Ku, tidak ada

yang dapat melewatilu pelatru kezhaliman'. Itulah firman-Nya,

,49 ' Benar'benar mengawutlr .rrl3o4

37308.... ia berkata: Al Halcam bin Basyir menceritakan kepada kami,

ia berkata: Amr bin Qais menceritalcan kepada kami, ia
berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa di atas Jatranam

terdapat tiga jernbatan: Je,mbatan yang di atasnya terdapat

amanatr, apabila mereka melaluinya, ia berkatq 'Wahai
Tuhariku, ini orang yang me,nunaikan amanah. Wahai

Tuhanlo, ini orang yang berkhianat'. Lalu jernbatan yng di
atasnya terdapat rahim, bila mereka melaluiqra, ia berkata,

'Wahai Tuhanku, ini yang menyarnbung (hubrmgan

kekerabatan). Wahai Tuhanku, ini yang mernutuskan

(hubungan kekerabatan)'. Lalu (yarg ketiga) adalah je,nrbatan

yang di atasrryra adalah Tghan. (Itulah firman-Nya), )Clq

Iblru Abi Hatim dalam tafsinD/a (108427).
As-suynthi dalamAd-Dun Al Mantsur (E/59), rcnyaodarkamyr tepida Ibmr
Al Mundzir da Abu Nashr As"Sajzi dari AdbDhahhak.

t3(Il
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37309.... ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dari Suffan,

te,ntang firman-Nyra, r6;Vdr'i\*Sesungguhnya .Tuhanmu

benar-benar mengawasi," ia berkata, "Maksudnya adalatt

Jahanam, di atasnya terdapat tiga jemrbatan, yaitu: jerrbatan

yang di atasnya terdapat rafimat, jembatan ]'ang di atasnya

terdapat amanah, dan jembatan yang padanya ada Tutran Yang

Matra Suci lagi Maha Tinggi."r3o6

373l}.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada karui'dari Ma'mar, dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, r2r:q,iifr3y*Sesungguhnya Tuhanmu

benar-benar mengctwasi," ia berkat4 "(Malcsudqra adalatt)

mengawasi perbuatan manusia."l3fr

Firman-Ny4';tji{f:Cf+-li'yft "Adapun manusia apabila

Tuhannya mengujinya," maksudnya adalah, manusia,-apabila

Tnhannya memgujiqra dengan kenikmatan dan kekapan :;:$V'Lalu
dimuliakan-Nya', dengan harta dan diutamakan padanya li$s'Dan
diberi-Nya kes enangan 

" 
dengan meluaskan anugeratr-Nya kepadanya

{;i 43f4'Maka dia berkata, "Tuhanht telah mentuliakanhi' ;
dengan kerruliaan ini. Sebagaimana riwayat berilut ini:

373ll.Bisyr menceritakan kepada kami, ia bertata: Ya d
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qata{alq te,lrtang firman-Nya, f l:1p$et
Q t,,t.

g-i;i 4 3#33it i(31',:i3'.{4 *Adaptn manusia apobita

Tuhannya mengujinya lalu. dimuliakan-I'lya dan dibri-Nya
kesenangan, maka dig berlcata, 'Tulwtht
memuliakanlz'.- tra berkata' 'Itu menrpakan haknya."lu

Ibou Athifh &ln Al Mthanar Al Yaiiz (51 4,9).
Al qfihrbi &lamta&inrP (20150).

aUanrazzaq Aatrm tafiru1n Ql 425).

I(aEi tidak npncrmrk@:ra dcngp ldlhzh itri dalm rdcrcosi{dcnsi ymg ada

t:t05
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GDff juafii @+i

" Aila$r,n bila Tulunnya menguiinyo lalu mefiausi
rezekinyamal<adiobql<ntar'Tuhankumurghinal<aricu'.

Sel<ali.lcali ddnk (demikian), sebenmny a lrarrru tidak
memulialrart anak yotim, danl<amu fidgk talirs mmg$ak
membqi mal<mt ordng mislcin, df,rrl<anau menalcartlwtf,
pusal<a dmgan cara mercampufurnl<on (y arrs halorl d*n

yorrrgbqtil).u

(Qs. Al Fajr [89] z 16.L9)

Takwit lirman Allah: @;i1
*r=;1t@r*!,.6s&zgil63##*Le:ff'r'lJ Jt€J ,5tjJl(Adapun bila Tuhannya mengujiaya lalu membatasi

rezehinya maha dia berhata,'Tahonht menghinahanhu'. Sehali-hali
tidak (demikian), sebenarnya kamu tidah memuliahan anah yatim,
dan hamu tidak saling mengojak memberi mahan orong miskin, dan
hamu memahan harta pusoka deigan cara mencampurbaurkon

[yang halol dan yang bfrU)

Firman-Nya, fi + * :il,'rfti fflfiV " A dapun b il a Tuhanny a
mengujinya lalu membatasi raefinya," maksudnya adalah, apabila
Tutrannya mengujinya dertgan kefakiran. i|A*'rA ulalu

membatasi raekinya," sehingga tidak me,mbanyakkan dan

Tafstultdl.:Ihafui

Psda krrd.
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melapangkan rezekinya ,;t'e;jfr *Mapa dia berkata, 'Tuhanht

menghinakanlan'." Ia tidak u6rsvulur kepada Allatl atas anugerah

yrrrf OUoit* Allah kepadanya berupa kesehatan tubuhnya'r3@

373'l2.Bisyr menceritakan ke,pada ,kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentang ayat, )g3liiihCfifi?t
iJe;3ifiXq *Adapun bila Tuhanwl menguiinva lalu

*"*6atari rezekinya mapa dia berkata, 'Tuhanht

menghinakanhi. la berkata, "Betapa cepatnya keingkaralt

manusia."l3lo

373l3.Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Tliid berldata

tentang firman-Nya, fiA*"S "Lalu membatasi raewnya:

ia berkata,'Menyempitkannya.-l3l 
I

Ada perbedaan qira'at di kalangan gura' pada firman-Nyq
ta. aa ara.-

'Ab*tX't
Pada **p qurra' dari be'lbagai penjuru negeri

mernbacanya de,lrgan tafrtfif, 1alrri 
"fi, 

y g matnmya qatara

'tne,mbatasi", k@uali Abu Ja'far Al Qfii', meurbacanya dengan

tasydid,yaloi 15.
Diceritakan dari Abu Amr bin Al Alq ia be'rkata, "Qaddara

malananya adatah, menrberinya apa )ang mencukupinya."

Ia juga berkatq .'seandainya Tuhan memperlakukannya

begitu, te,lrtulah ia tidak akan berkata, 'Tuhanlcu me,nqhinakanku'."

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirq,a 9011429).
Ibnu Amir mernbacan)ra *ib'fJL dengan tasydid, yabi dhayyaqa

'' 'benye,ryitkan".'
Era;at lainnya rneinbacanya dengan tagtfif, yaitu pithan Lihzt fluiiah Al

Qira'at (hal. 761).

1309
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Menurut kami, qira'at yang benar dalam hal ini adalatr dengan

takhfif,karena kesamaan hujjatr padanya di kalangan qurra'.r3rz

Firman-Nva,'-*1lti*J,5k *s"t''ti-l@li tidak (demiHan)'

sebenarnya lamu tidak memuliakan anak yatim.'l Para ahli tafsir

berbeda pendapat menge,nai malcna finnan-Nyao * ,ot^ menge,nai

apa yang Allah ingkari dengan ungkapan ini.

Sebagian mengatakan bahwa Allah SWT mengingkari sebab

kemuliaan orang yang dimuliakan-Nya adalah banyaknya harta dan

sebab kehinaan orang yang dihinakan-Nya adalah sedikitnya harta.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

373l4.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, 9Xi,j^ilfic;i1f'fi,ft

$'A;3f+fiA "Adapun bila Tuhannya menguiinva lalu

membatasi rezekinya maka dia berkata, 'Tuhanht

menghinakanhi." Ia berkata, 'Betapa cepatrya keingkaran

manusia! Allah SWT mengatakan, 'sekali-kali tidak de,mikian.

Tidaklah Alcu merruliakan orang yang Aku mulialcan de'ngan

banyaknya keduniaan, dan tidaklah Aku menghinakan orang

yang Aku hinakan de,lrgan sedikitnya keduniaan. Al<an tetapi

Aku memuliakan onmg yang Aktr muliakan karena menaati-

Ku, dan Aku meng[rinakan orang yang Aku hinakan karena

bermaksiat terhadap-Kur.rrl 1l 3

Ada yang mengatahan batrwa Allah SWT mengingkari

bersyukumya manusia kepada Tuhannya atas nikmat-nihnat-Nya saja

t3r2 Ketit, ncmbahas t€ntang fixnan Afid\ fir*';li,, N Farra bs:tata, 'Ashim,
Al A'rnasy, dan gmlnnya qu,z/a'mcmbacanf dengan talctfrf. Semntara itu,

Nafi dan Abu Ja'far mcmbicanya i3-ii, dargan tasydid. tvtatsudnla adalah

faqatura. SGmn adalah bcnar." Ma'ani Al Qur' an Qn6D.
r3r3 Al Q,urlhbi dalam tafsirrya (20152), )qitu dari rrnrlpi; fi1ffi Ta'ala

rungatalan...
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serta tidak mensyrkuri kefakiranny4 batrkan me,ngeluhkan

kepapaannya.

Mereka berkata, "Maknanya adalah, sekali-kali tidak

demikian. Tidaklah selayaknya demikian, akan tetapi se,mestinya ia

bercyrkur kepada-Nya atas kedua kondisi itu, baik berkecukupan

maupun fbkir."

Pendapat yang benar adalah pendapat )x4ng kami sebqtkag dgi

Qatadatr, karena dutunjul&an oleh fimran-Nya, 'Ai'oj*tiJ: if
*Selrali-trali tidak (demikian), sebenarnya knmu tidak mentuliakan

anak yatim," dall ayat-ayat setelatgrlq, batrwa Allah menghinakan

orang yang dihinakan-Nya karena ia tidak memuliakan anak yatim,

tidak saling mengajak merrberi makan orang miskin, dan semua

makna yang telah disebutkan. Kemudian pada keterangan te,lrtang

sebab yang karenanya Allatr menghinakan orang yang dihinakan-Nya

terkandung bukti yang jelas tentang sebab Allah memuliakan ory"E

yang dimuliakan-Nya" dan keterangan-Nya itu setelah firman-Nya, 0t-ta.- <..u.-a, /1 .?/,1 ,i7'121fr zz2i .. 1r!7 ,./... ,.,?'{ ,1,.r.'(:itr r(tr(..iti'r#;:i{r^fti,:,r6u@{5i43;.rig'rstitstgicr+}t"yfi'a#i:ii"8s!c$fiYr@{s14\iirc{'r5\,si{;icr'L}t'y
,#1t";3fr "Adapun manusia apabila Tuhannya menguiinya lalu

dimulialran-Nya dan diberi-Nya kesenangan, malca dia berkata,

'Tuhanht telah memuliakanlat'. Adapun bila Tuhannya menguiinya

lalu membatasi rezekinya makn dia berluta, 'Tuhanlat

menghinakanht'." Ini mertrpakon keterangan yang jelas [bahwa]l3la

yang Allatr ingkari itu adalah png dirincikan-Nya itu.

Firman-Nya, ;41lti*$ Sk "sebenamva pamu tidak

memuliakan anak yatim," maksundya adalah, sebenanrya Aku

menghinakan orang yang Aku hinakan kareira ia tidak merruliakan

anak yatim. Redaksi ini beralih kepada orang kedua (redaksi

sebelumny4 manusia yang dibicarakan ini sebagai omng ketiga).

Allah berfirman, "sebenarnyra kalian tidak me,lnuliakan anak yatim,

r3u, Redaksi yang terdapat di antara dua tanda hrnmg siku [ ] rclah luntur dari

manuslripnya, lcarri rcnetapkamya dari naskah laiL
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maka Aku menghinakan kalian." ,{Sr.l4LiQ<rr1fr13 "Don
lramu tidak saling mmgajak memberi malcan orang misHn."

Ada perbedaan qira'ar di kalangan quna'pada ayat ini.

Abu Ja'far dari kalangan qurg' Madinatr dan umumnya

qurrq'Kufah mernbacanya $'itif3{.},, a*g hunrf ta', dan li
!fii,juga de,ngan huruf i"' *i fathtah, serta me,netapkan humf
alif pdanya. Malcnanya adalah walaa yahuddhu ba'dhuhrm ba'dhan
'alaa tha'aamil miskiin "dan kalian tidak saling mengajak me,mberi

makan orang miskin".

Sebagian quffa' Malkah dan umumnya qwra' Madinatr
membacanya dengan huruf ta' datfathah,tarrpahuruf alif,yatrli lj
istj*S,t3rt y*g maknany4 dan kalian tidak memerintahkan untuk
merrberi malcan orang miskin.

Pada umurnnya quffa'Bashrah membacanya 
'cr'hrJ-5, 

dengan

hnnrfya'dan tanpa hrxruf alif, yang malcnanp, dan orangorang yang

berkata ketika Tuhannya mengujinlra lalu dimuliakan-Nya ain AUeri-
Nya kesemangan, "Iuhanku telah me,muliakaoku,l'dan bertata ketika
Tuharurya mengujiryra lalu membatasi rezekinya" "Tuhanku telatr

menghinakanku." Mereka tidak mengajak unhrk merrberi makan

orang miskin. Begitu }uga qira'ar-n]ra orang-orang Basttrab, 
'o:;k

dan semua huruf disertai ya', yauorg b€rarti sebagai khabar mengenai

hal-hal yang disebutkan itu.

Diceritakan dari salah seor-ang merek4 bahwa ia me,mbacanya

|tl#, de,ngan huruf ta'dm dhammah,t3l6 serta menetapkan hunrf

Ashiq Haruzah, dan Al Kisa'i ncmtacau5a arL{ltt, dc,ngao huruf atf
yabi laa yahaddhu bo' dhulum' ala ba' dh \dak. saling mngajalc".
Ahli qira'at )raog lain manbacuya ir'tL-tt, yatni, kannr rmyunrh rmtut
6gfo6gi makan orang mislrin

Ltut Ma'ani Al Qur'an karf Al Farra (3/261) Mn Eqiah Al Qira'at (M.
762,763).
Ini qira'at Abdullah bin Al Mubrak ymg diriurayatkan ole.h Asy-Syairazi dari
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alrt yarymalcnanya, dan kalian tidak memelihara.

Menurut saya, pendapat yang be,nar.dalam hal ini adalah,

qira' at-qira'at futr populer dikalangan qwra' berbagai pelrjunr negeri,

yakni ketiga qira'at pertima ini malrranya shahih, maka de,lrgan

qira'at manapun seorang qari'merrbacany4 telatr dianggap benar.

Firman-Nya,6 iU Lhi 3;tLV uDan kmnu memakan

harta pusaka dengan aara mencamptrbaurkan (yang halal dan yang

batil)," maksudnya adalah, dan kaliaq hai manusia" memakan harta

warisan atau harta pusaka dengan cara mencanrpurbaurkan, yakni

eksteim atau mernbabi buta, tidak meninggalkan sesuatu pun darinya.

hi dari wrgkapan mereka, lamamtu 'alaa al khiwaan ajma'"alQJ'

melahap semua yang di atas naurpan" -fo ana alummuhu - lamman,

yalcni bila aku memakan semua yang ada di atasnya dan

menghabiskan semuanya

Pendapat para ahli tafsir se,lrada de'ngan pendapat kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan ini adalah:

373i5.Amr bin Sa'ad bin Yasar Al Qarasyi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Anshari me,nceritakan kepada kami dari Asy'ats,

dari Al Hasaru tentaog firman-Nya, (5 fo-'t 3$i 3;tLY3
"Dan kamu memakan harta ptsaka dengan oara

mencampurbantrlcan," ia berkatq "(Maksudnya adalah) al
mtiraats'harta warisan atau harta pusaka'.'il 317

373l6.Bisyr me,nceritakan k+ada kami, ia berkata: Yazid

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadah, te,ntang ayat, 3;fii 3;f+Uj
"Dan kamu memakan luna prusaka," ia berkata, "(Maksudnya

AlKisa'i.
" Lihat Al Muhanar Al Wajiz (5/480) dm Ma'ani Al Qur'an pada bagian yang

lalu.
t3r7 Al Mawardi dzlamAn-Mtkat wa Al 'IIW, $1270) tidak dcngan sanad ini-

-
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adalah) aI miiraats 'harta warisan atau hartapusaka'."1318

Demikian juga.tentang firman-Nya, figU "Dengan cara

rnencampurbaurkan." Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat

ini adalah:

373ll.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kgpadaku dari ayahnya dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

$ iU lfui SjLVt "Dan kamu memalan harta pusakn

dengan cara mencampurbaurkan," ia berkata, "Kamu
memakan dengan cara mernbabi buta."l3le

37318.Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Ulayatt

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman-Ny4

6 *4 L$i 3;tLV "Dan kamu memalwn harta pusaka

dengan cara tnencampurbaurkan," ia berkata,'tsagiannya dan

bagran temannya."I32o

373l9.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,nceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuan)ra (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, 6 foJt
"Dengan cara mencampurbaurkan," ia b'erkat4 "Al-lamm
adalah rakus, lofo lulli syai'in 'me,nyikat habis segala

sesuafu'."1321

Ibnu Abi Hatim dalamtafsirnyz (10/3428).
As-Suynthi dalamAd-Dun Al Mantsur (8/509), kepada AM
binHumaid.
Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al 'Uyun (51270) dan Ibnu Athifh dalamlI
Muhanar Al Wajiz $la8Q.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsimlna (1013428) dan Al Mawardi dalan An-Nukat
wa Al '(Jyun (51270).

trlt
l3l9

1320
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3732}.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: S4'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, (5 {2;t "Dengan

cara mencampurbaurftan," ia berkata, 'Maksudnya adalah,

secara eksteim."l322

3T3zl.Diceritakan ke,padaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Llbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku menlengar Adh-Dhahhak berkata

tentang finnan-Ny4 $ lUt "Dengan cara

mencampurbaurkan," ia berkat4'Maksudnya adalatr, secara

ekstrem."l323

37322.Yunus menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata

tentang rnnan-Nya, 6 *Jt \fii SILV "Dan lannu

memaftan harta pusalu dengan cara mencampurbaurftan," ia

berkat4 "Al akl al'lamm adalah yang memakan segala sesuatu

secara membabi buta dan tidak bertanya-tanya' memakan yang

menjadi haknya dan me,lrjadi milik orang lain. Mereka tidak

mernberikan warisan kepada kaum wanita dan anak-anak."

Ia lalu merrbacakan ayat, bi\-$fr $":S4i 3.Alz':i3
jdv i#'; i's,41 #t 6- a,;6!\ e:p$; i9!Y3 "4.
t,Ui <,,'ai;-r*r5""ri{i 6'b;$i; ";t "Dan meretra

minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah,

'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa

yang dibacalcan kepadamu dalam Al Qur'an (iuga

memfatwakan) tentang para wanita yatbn yang kamu tidak

memberikan tcepada merekt aPa yang ditetapkan untuk

mqeka, sedang kamu ingin mengawini mereka, dan tentang

Ibuu Abi Hatim dalamtafsirqna (108428).
Kami tidak mcoemrkamya dengao sanad ini, silakan lihat lafazhya pada

arsar yang lalu.

t3zt
t3.z,
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anak-anakyang masih dipandang lemah'." (Qs' An-Nisaa' [4]:

127)

Ia lalu berkata, 'I(a1nu juga tidak memberi mereka (kaum

wanita) warisan, (5 foJt 'karena mencampurbaurkan',

memakan warisannya, dan segala sesuatu tidak ditanyakan

dulu, serta tidak tatru apakah itu halal atau haramtc|;;l324

37323. Ni menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shatih

menceriiakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

me,lrceritakan tepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, te'lrtang

firman-Nya, 6 SU 5fii 3;tLV3 (Dan pamu memakan

harta pusakn dengan cara menaampurbaurkan (yang halal

dan yang batil)," ia berkatq 'Dengan rakus."l325

37324.Ibnu Abdiratrim Al Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amr bin Abi Salamah At-Tunisi menceritakan kepada kami

dari Zutrair, dari Salim, ia berkata: fllu mendengar Bat(l. bin

Abdillatr berkata temtang aya\ (5 i'4 Lft:i 3;LYj
"Dan kamu memakan harta pwaka dengan aara

mencampurbaurkan (yang halal dan yang batil)," bahwa aI-

lamm adalah sewenang-s'enang terhadap harta warisan,

merrakan harta warisan bagiannya dan bagian orang lain.l326

,3ec

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir$ra (lo&428' dan Al Baghawi detafrn lvla'alim at-
Tanzil (51570)
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Wn (51270') dan Al Qurthubi dalam

tafsirnya (20153). Keduanya dengan lafazh ini dari Mujahid.
Ibmr Abi Hatim dalam tafsirnlra (1013428).

:6@ ?t*, -?:ii $t (sffi@, L€ X:' 6:.i,
?.fi #-'fr_gi--;iv,r@$t("rAfI(r&,

BA

t325

1325

@



Su'dhAlFqi,

@.r$i'i";;rtit'ij
"Danl<mwmencintaihafirbendoilenganlecintaanyorJg

berlebilwn. Jangon (WMt denikim). ApabilaLnrrni
iligorcanglunbqhnuttrtnrtrilandalrorrylmhTulwrmrrui;

sdong ntalail<at furbaris.bods, fu, pado harri iat
diperlilwtl<anNerafta J ahmam; fu" pada lrrlri ingor,lah

nurwsia al<on tatrr1i dnakbuguttolagp manlgingor iat
boginya.u

(Qr. Al faji I89l t 2O.23l

rarrwil tirman Allah: &6f*(@ggXgr-6;3i
',L.i;-i#-'4-;5:avr@;U*,;dlVifi iqr@.?'"k'3;ii
.;flif.tfpif (Dan hamu mencintai harta benda densan

kecintaan yailg herlebihan. langan [berbuat demikianJ. Apabila

bumi digoncangkan berturat-turut, dan datanglah Tuhanmu;

sedang-malaihat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan

Neraha Jahanam; dan pada hari ingatlah manusia akan tetopitidak

berguna lagi mengingat itu baginya)

Maksud firnan Allah Ta'ala, *€t:i 6#; "Dan kamu

mencintai harta benda dengan lcecintaan yang berlebihan," adalah,

dan kalian, hai manusiq sangat suka mengUmpulkan harta dan

memilikinya dengan kecintaan yang sangat. Ini berasal dari ungkapan

merek4 qad jamma al maa' al haudh "air berhimpun di dalam

kolam,,. contohnya yaitu ucapan Z;nhair bin Abi salma berilrut ini:

Ht iu,',#l;btt #'iV G:r::iu;Jt o\:t t5

"Ketika mereka sampai di swtber air dengan bogerombol,

-

aJwi-
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merekn letakJwn tongkatht yang kini memayungi."r3z7

Pendapat kami ini senada dengan pendapat para ahli tafsir.

Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

37325. Ni menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, L?X-ti 5;*i "Dan kamu mencintai harta

benda dengan kccintaan yang berlebihan," ia berkat4

"(Maksudnya adalah) sangat."l 328

37326.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Parlaoku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku me,nceritakan

kepa{aku dari ayatrrya dari Ibnu Abbas, tentang ayat, ()p.j
L€Xl, "Dan lwmu mencintai harta benda dengan

lrccintaan yang berlebihan," sehingga mereka rtre,lrcintai

banyalarya 5r1".132e

37327.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,lrceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

me,nceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dgn

Ibnu Abi Najrh, dari'Mujahi4 te,ntang finnan Allah, GV
"Dengan kccintaan yang berlebihan," ia berkata, "Al jamm

adalah al katsiir 'banyrak'.-t3m

Bait syair drri qasidah panjang yang di datamya ia rneqranjrmg Harm bin
$inan d3a Al Hadts bin Auf. Liftrat Ad-Diwan (hal. 62).
Al Mavardi dzlanAn-l,li*at $a Al 'Uyn (51271).

Al Alusi duJram Ruh Al Ma'ani Q0ll27).
Mujahid dalam afsirryra (M. 72n dan Ib,nu Abi Hatim dalam taftirnya
(t0t3428).

BN
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37328.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang 
^yat, 

(Li€X6 O#i
"Dan kamu mencintai harta benda dengan kccintaan yang

berlebihan" ia berkatq 'Maksudnya adalah kecintaan png
sangat."l33l

373zg.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al<u mendengar Adh-Dhahhak berkata

te,ntang firman-Ny4 gg, "Dengan kecintaan yang

berlebihan," ia berkata, ';lMaksudnya adalah) mencintai

banyaknya 1rrrt". rrl 332

3733}.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada- kami, ia berkata: Ibnu Taid berk,ata

tentang firman-Nya, L*Xli 6j=31"Dan kamu mencintai

harta benda dengan kecintaan yang berlebihan," ia berkatq

."Al jamm adalatr sangat."l333

. Malcsud firman Allah SWT, 
-{( "Jorgon (berbuat demikian),?'

adalah, semestinya tidak begitu. Allah SWT lalu mengabarkan tentang

penyesalan mereka atas perbuatan buruk mereka sewaktu di &mia,

dan penyesalan mereka atas apa png telah berlalu dari merekq

narnun pe,nyesalan saat itu sudah tidah lagi berguna. Allah

Firman-Nya" ?s *' Sjli S:' rit* Ap abil a bumi digonc an gkan

berturtrt-tutttt," maksudnya adalalL apabila bumi bergetar dan

berguncrng hebat [saelah grrncangan]"' drn bergeral<-ge, ak setela]r

bergerak.

Ibmu Abi Hatim dalamta&irryra (108428).
Ihnd tidak mcnc, rkamya tcrsandartepada Adh-Dhahhak.
Al Bagbawi dahm Ma' alim At-Tanzil (5 1 57 1).

Bagian ini telah hmtrn dari nanrslrripny4 kami rncnetaptaurya dari naskah
lain.

t33t

lt32
1333
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Pe,ndapat kami ini semada dengm pendapat para ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat derrikian me,lryebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

37331. Ali me,nceritalcan kepaddnr, ia berkata: Abu Shalih

me,nceritakan kepada kmi, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan ke.padaku dari Ali, dari lbnu Abbas, te,lrtang

firman-Np, ?sfr 3Si $l,rit*Apabila bumi digoncangkan

bertuntt-turttt," ia bed@t4 "(Makzudnya adalah)

dig€raldmmya bumi."t 335

37332.Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

m€ngabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalatr bin Lnrarl

me,nceritakan kepadaku, bahwa ia me,lrdengar Umar (maula

Ghufrah) berkata, "Jika engkau melrdengar Allah berfirrran,
-9 maka sesungguhnya Allah berfirman, 'Kau be,rdustat:t1336

Firman-Nya, GA(i A$Y, it: ;t:t " D an dat an g I a h ruhanmu ;
sedang malaiknt berbaris-baris," maksudnlna adalalL dan ingdtlah hai

Mrfiammaq ketika Tuhamu datmg seme,ntara para malaikat

beftaris-baris. Sebagaimana riwayat berihrt ini :

37333.Ibnu Baspyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far dan Abdut Wahhab me,nceritakan

kepada kami, keduanya bedota: Auf menceritakan kepada

kami dari Abu Al Minhal, dari Syahr biu Hausyab, dari Ibnu

Abbas, ia berkatq '?ada Hari Kiamat, bumi diharnpatan
sebagaimana dihamparkannya lulit, luasnya ditambah sekian

dan sekian" dan semua makhluk bcrada di satu uea, baik jin
mauprm manusia Pada hari itu langit &mia dihancu*m
sehingga penduduknya Uerpinaan ke pcrmukaan bmi, padahal

pe,nduduk lanet sendiri jumlalmla lebih banyak dripada

rrs 16ro631 Hatimdaletaeirqra QOB429).ts Al Qurttubi dalenr 16itu (20ll8/.).

:Gl
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penduduk bumi, jauh lebih banyak berlipat-lipat dari jumlah
jin dan manusia.

Saat mereka ditebarkan di muka bumi, penduduk bumi terkejut
dengan merek4 lalu berkata, iAdakah Tuhan kami di antara

kalian?' Para penghuni langit pun kaget de,ngan ucapan para

penghuni bumi, mereka berkata, 'Maha Suci Tuhan kami! Dia
tidak ada di antara kami, dan Dia akan datang'.

Kemudian dihancurkan langt kedua, dan para penghuni langt
kedua jauh lebih banyak berlipat-lipat daripada para penghuni

langit dunia dan se'mua p€nghuni buni, baik jin maupun

manusia. Ketika mereka ditebarkan di muka bumi, para

pe,nghmi bumi merasa terkejut dengan mereka, lalu berkata,

'Adakah Tuhan kami di aotara kalian?' Mereka terkejut
me,ndengar para penghuni buni, lalu menjawab, 'Maha Suci

Tuhan kami! Dia tidak ada di antara kami, dan Dia akan

datang'.'

- Kemudian dihancurkan semua langit, langt derri langig setiap

kali satu langtt dihancurkan dari para penghuniqra, jumlah
penghuni jauh lebih banyak berlipat-lipat daripada para

pe-nghuni langit-langit yang di bawaturya dan semua penghuni

bumi. Ketika mereka ditebarkan di muka bumi, para penghuni

bumi terkejut dengan mereka, lalu menanyakan seperti

sebeltrmnya, namun mereka justnr terkejut de,lrgan para

penghuni bumi. Hingga dihancurkan langt ketujuh, dan para

penghuni langt ketujuh lebih banyak berlipat-lipat daripada
penghuni kee,nam langt lainnya dan se,muapenghuni bumi.

Allah lalu datang di antara mereka, serne,ntara sernua umat
berbaris-baris. Penyeru lalu berserq 'Hari ini kalian akan tatru

siapa pemilik kemuliaan. Hendaklatr berdiri para pemuji Allah
di setiap kondisi'. Me,reka pun berdiri, lalu b€rtolak me,lruju
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surga. Kerrudian senran keduq 'Hari ini kalian 'kan tahu siapa

perrilik kemuliaan, manakah mereka yarrry i' #.A &13''oH'#$ 
tU CA; 67'fri'ai1 611iS' "' Lambung

mereli jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa

kepada Tuhannya dengan rasa tahtt dan harap, dan mereka

menaflcahkan sebagian dai raeki yang Kami beikan kepada

mereka".' (Qs. As-sajdah l32l: 16)? [Maka mereka pun

berdiri]r33? lalu bertolak menuju surga. Kemudian seruan

ketiga, 'Hari ini kalian akan me,lrgetahui- siap--a pemilik

kemuliaan, yakni -o"t" t*r ,Wfr5>*XttAi;{X{
l$!V s. fi1 *5i1, ci-'oi,6-:ri$, -dr{ tttS; " 

rridok

ditalailun oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari

mengingat Allah, mendiikan shalat, dan membayarkan zakat.

Merelra talan pada suatu hari yang (di han i$) hati dan

penglihatan menjadi goncang".' (Qs. An-Nuur l2al: 37)

Mereka pun berdiri lalu bertolak menuju surga.

Setelah diambil dari mereka ketiga golongan tadi, keluarlah

kobaran api yang me,lrghampiri para makhluk itu. Ia me,rniliki

dua mata yang dapat melihat dan lisan yang fastlU lalu berkata,

'sesungguturya aku ditugaskan pada kalian dengan tiga hal:

terhadap setiap yang sombong dan membangkang'. Lalu ia
menyarrrbar mereka dari barisan-barisan itu seperti burung

menyarrbar biji simsim, lalu me,lrgherrpaskan mereka ke

Neraka Jahanam. Kemudian ia keluar lagi rmtuk kedua kalinya,

lalu berkata, 'sesrmgguhnya aku ditugaskan kepada kalian

terhadap yang menpkiti Allah dan Rasul-Nya'. Lalu ia
me,nyambar mereka seperti burung me,lryambar biji simsim,

lalu menghe,mpaskan mer€ka ke Neraka Jahanam. Kemudian ia

keluar lagi untuk ketiga kalinya -Auf 
berkata: Abu Al Mirhal

t337 Rcdaksi yang terdapat di atrEa dua trnda hrnmg siku [ ] telah hmtw dad

tnanskripryra, ka'ni rcnctaptm:n {sd nld(eh lain.
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berkata: seingatku- lalu berkata, 'Sesungguhnya aku

ditugaskan kepada para pembuat garnbar'. Lalu ia menyarnbar

mereka dari barisan-barisan itu seperti bgrung menyarnbar biji
simsim, lalu menghernpaskan mereka ke Neraka Jatranam-

Setelah diambil tiga golongan, pertama dan tiga golongan

ketiga, dibukakanlah lembaran-lernbaran dan dileta}:kanlatt

timbangan-timbangan, serta dipanggillatr para maktrluk untuk

dihisab."l338

37334.Musa bin Abdinafuman .menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Usamah menceritakan ke,pada karni dari Al Ajlah, ia
berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak bin Muzatrim berkata,

'?ada Hari Kianrat Allatr memerintatrkan para penghuni langt

dan bumi Oerkumpul), dan turun pula para malaikat yang

menghuninya, lalu .mengitari bumi dan yang ada padanya.

Begitu pula langit kedua, ketiga, keompat, kelima, keenam,

dan ketujuh. Mereka semua lalu berbaris. Kemudian Tuhan

Maha Raja Diraja firun, serne,lrtara di sebelatr kirinya Neraka

Jatranam. Saat para penghuni bumi melihat neraka itu, mereka

berteriak. Tidaklah mereka mendapati setitik bumi pun kecuali

mordapati tujuh barisan malaikat, maka, mereka kenrbali ke

tempat,se,mula. Itulah firman-Nya, fr @ rf3ft r1f4h36 6t
'u$\it$ 'sesungguhnya aht lchawatir terhadapmu akan

silrsaan hari panggil-memanggil, (yaitu) hari (ketika) l<amu

(ari) berpaling lce b-ela\ang'. (Qs.-Ghaafir [40]: 32-33) i(.t
'ft-515-;6Sr@l%%itfi(t&.3'Dan datangtah

Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris. Dan pada hari in
diperlihatkan Neyaka Jahanam'. ol'pr.;;l eLp.t'i#SS-
$s"$y5i:3iJL31Ge9:5a-9igi2ifi bVrE'Haiiamaah
fin aao manusia, iilra kamu sangguP menembus (melintasi)

r33t Ibmr Al Mubarak dalam Az-Zuhd (1/l0l), Al Harits dalam mgsnadrya

QlrcO2), dan Abu Nu'aimddamHilyah Al Auliya'. (6162)-

-

l,,uuff



WsirAlJl,:Ilrur}rld

penjuru langit dan krmi, maka lintasilah, kamu tidak dapat

menembusnya kecaali dettgan kckttatan'. (Qs. Ar-Rahmaan

[ss]: 33) 6!!Jtti[:,',5,@ ab#.,$ itsi etut', Dan

terbelahlah langit, knrena pada hari itu langit menjadi lemah.

Dan malaikat-malaikat berada di peniuru'peniunr

langit"."r3" (Q".Al Eaaqah [69]: 1G17)

37335. Abu Kuraib menceritahan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman bin Muhammad Al Muharibi menceritakan

kepada kami dari Isrna'il bin Rafi Al Madani, dari Yazid bin

Abi Ziyad, dari Muhannad bin Ka'ab Al Qurazhi, dari

seroang lald-laki Anshar, dari Abu Hurairatr, ia berkata,

'T,asulullatt SAW bersabda,

')!- Y .r-1C ';;*-, :f+ rqt ?;- t+tt qV tt*;
'#- & t t<#r ;€4i ; n j# F- rt &l
]f ,o6ltri '&ai; * & ok:t,t::' o:;1u'i ,iUt

}b4,G, jtLn'e1;'; roit."i ,ot#'4
',;*t ,6.; h' ;fr t;,flJ u U+tr;f'; :oirti rr#.

deL hr & i;t ,;* ,k'^is3'rel) q"i,y )4'{: rg\at a . . ?.

jf err s+., lrt Lrut 6dc 4.D ) sg)s d H gat (g#..

d-3 tl;,u!i or')x-'j .,16 ,4t'ets,'*5 ,:nL',,t-3 t5,*li o ;H-'i . *,#t u;,';W{ti
,t,* rye ck

'Kalian akfrr'di berdirikon di satu ternPat pado Hari Kianat
nanti seluna tujfi phrt tahwr, lcalion tidak dlihat do, tidak
pula diberi kqutusan. Kalion telah ter*olosi, maka kalian

ts Nu'aim &lern?zturridtcrfudrrg Az-AMkrr lbml Al Mubarah (hal. 354) do
Al Qurlhfii aeum ta&iqn (l5Bl l).
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menangis sampai habis air mata, kemudian meneteskan darah.

Kalian menangis hingga (genangan air mata dan darah) itu

mencapai dagu kalian, atau kalian dibelengga sehingga kalian

berteriak-teriah kemudian kalian berkata, 'Adakah yang

memberi syafaat (pembelaan) untuk kami kqada Tuhan kami

sehingga Dia memberikan keputusan bagi kami?' Lalu mereka

berlrata, 'Siapa yang lebih berhak d.engan itu daripada bapak

tralian? Allah membentuk tanahnya, menciptakannya dengan

Tangan-Nya, meniuplan padanya dai roh ciptaan-Nya, dan

berbicara langsung kepadanya'. Adam AS pun didatanglcan,

lalu dimintakanlah itu kepadanya, namun ia menolak.

Kemudian mereka menyebutkan nabi demi nabi. Setiap kali
merela mendatangi seorang nabi, ia menolabtya'.

Rasulullatr SAW bersabda,

.Lre,,At C &'e?gilnsV reii.,F
lSampai akhirnya merekn mendatangikhr. Tatkala mereka

mendatangiht, aht pun hehmr, hingga mendatangi alfahsh?'

Abu Hnrairatr befkata, 'Wahai Rasulullah, apa itu al fahsh?'
Beliau bersabda,

,;\at c-i.F! t;-;f- Jrj:lo crLL |li,;i;Jlt!f;ln*6 ,.lit;tia -t
Ji

.-.^,.lJt .11 .

;|r* G-, d?n 
i,S i-'i,,#,;JF- i 1*7 ry;izia i'ilJ .

€';i ,l*, s-,i;t fuJb Y ,ir5v ,l,s;G ,:{'l
,itli;J, i,J:*'e,in,:crit-.,f #,i;r;ittt

'&.siltpiuf
'(Yaitu) fugron depan Atsy Lalu aht marywghr mjud, dan

ahr tetap bersujud sampai .tlllah mengirim s@rang molaikat

,_
rrw-
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kepadaht, lalu menarik lenganht dan menganghttht.

Kemudian Allah berkata kepadahr, "Hai Muhammad?" Dia
lebih mengetahui. Lalu aht berkata, "Benar". Allah berkata,
"Apa kcperluanmu?" Aht berkata, "Wahai Tuhanht, Engkau

telah menjanjikan syafaat kepadaht, izinkanlah syafaatfu bagi
para maWtl*-Mu, berilah kepuasan kepada mereka". Allah
lalu befirman, "Aht telah memberimu syafaat, Aht
mendatangi merekt, lalu memberi keputusan di antara
mqeka".'

Rasulullatr SAW bersabda,

'i G W,U;:r';; *,u;\r'{'ql ;-'. /t
;.;';-.r,ill ,(-t' #f if ,ulga,fi*iUt
,i;1lf)\i'e tV:' tit,?, iyrt Ut U i'r'ui
,rriri tr{ '€qf ,'# ri?, ,riir;, t):irL ,p'r*.}3*i

;J;';'J"*;sr*' Jif ifd '?T''\d
; tj' tst,?,i)i, et U W n',N,iiiyir
:rJ art,iu, t ;aft,eli;'r*i g;1,*)\)i

):$ * c,tr13t',yl ;;'i .yt ?: ,,t :r7v:t;'€*.1

i'.dr ;,yb,,;'r(,Jlt J:i,F,yiiizsr'u U;
g orLi) r:ori;, $gf 'u ,-tr3';*t, ,,i<yjlt,

it* ,?;;J Lfi .?AL., or.$ ,rrjS(rt6gtr3'

,:€,,fr'tt'glir*,,t$ tn * |c;-y .rA lC

tFl
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v, ot-,i ,"ur!i irrt gil),i<, ,,Jlt'*;''rli ZrL
)d" ttr:G-4,, er<rlt, yr$t Li ota;,;itri
i;t i, ,bi )";17? J# .ti ti'6g. ,-,ry;stj

dl?t:.;* ttt i;!r;)<ti e * fi)wif ,!,;;rr
',yic, *'.rip?tr g-i 1156 e'fi\ ,e#

L-;.) ;1j,h ).;ji Gr r4';i ;# f; gtc;|,
I lt : LF,:;4; \,,;U'i .*'y';* x u; *
{Jil;6ts-#t$l} :hr i;'i'i ,( V' +L i;!"
,lfl1*-tx,|:dj 4W3rKl,ts1',,;r:jLribr,;
o, lt,'# 

4, 
-o+4rt 6fgUtl;> q6frj g

JLJ#)A',?'.arA Y,;s\'hr j,j c e:r,ok,

tt.tirJ-:tj;'*; ,$j G;:hr jti ,o?\ i+t, +
',F.'it#. ht,;af .{ $ !Kr;A;,},i,3J,

it

;r'--lf
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'Lalu aht kcmbali hingga berdiri bersama manusia- Ketika

kami sedang berdiri, kami mendengar desisan yang sangat

kcncang dai langit, malu kami terkciut, lalu turunlah para

penghuni langit dunia sebanyak dua kali para penghuni bumi

dari golongan jin dan manusia, hingga letikfl mereka

mendekati bumi, bumi bersinar karena cahaya mereka- Lalu

merelra mengambil barisan mereka. Kami kemudian berkata

kepada mereka, "Adal@h Tuhan kami di antara kalian?"

Mereka menjawab, "Tidak, dan Dia akan datang"-

Kemudian turunlah para penghuni langit kedw sebanyak dua

kali lipat jumlah malaikat yang telah tur1,tn, ditambah &n kali
lipat jumlah jin dan manusia, hingga letika mereka mendekati

bumi, bumi bersinar karena cahaya mereka, lalu mereka

mengambil barisan mereka. Kami berkata, "Adakah Tuhan

lami di antara kalian?" Mereka menjmtab, "Tidalc,'dan Dia
akan datang".

Kemudian turunlah penghuni langit'langit lainnya dengan

jumlah yang semakin berlipat| sampai affiirnya Tuhan Yang

Maha Perkasa tuntn di dalam naugan ctwan dan para

malaikat, dengan disertai suara tasbih mereka, mereka

mengacapkan "Maha Suci Tuhan petlrilik segala kcraiaan.

Malu Suci Tuho, Arsypemil*heperkasaan. Maha Suci Tulun
Tulun Yang Maha Hidup yang fidak &an pernah mati. Maha

Suci Tuhan yang menghidupkan para naHtluk dan Dia tidak

akan pernah iati. Maha Suci Dia, Tuhan para malaifut dan

semua roh, Malu Suci, Maha Suci. Maha Suci Tuhan Kami

Yang Maha Tingi. Maha Suci Tuhan pemilik keperkasaan,

kerajaan, kcsombongan, kchtasaan, dan kcagungan. Maha

Suci Dia sel ama-lamarrya' .

.;)ri
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Saat itu Arsy-Nya dipiful oleh delapan malaikat, dan kini

merelra empat malaikat. Kaki mereka berada di pangkal bumi

yang paling bawah dan semua langit mencapai leher merela,

sementara Arsy di atas pundak mereka. Lalu Allah meletakkan

Arsy-Nya di tempat yang dikeheVdaki-Nya di bumi, kemudian

bersertt dengan seruan yang terdengar oleh semua maHiluk

Attah berfirman, "Wahai sekalian iin dan manusia,

sesungguhnya Aht telah berdiam semeniak menciptakan kalian

hingga hari ini. Aht mendengar perkataan kalian dan melihat

perbuatan lralian. maka kini diamlah lcalian mendengarkan-

Ku, lrarena sesungguhnya itu adalah lembaran'lenbaran

catatan amal perbuatan kalian yang akan dibacakan kcpada

kalian. Barangsiapa mendapati kebaikan, maka hendaHah ia

memuji Allah, dan barangsiapa mendapati selain itu, maka

janganlah ia mencela selain dirinya sendirf'.

Allah lalu memerintahkan kepada Jahanam, maka keluarlah

darinya kobaran api yang gelap, kemudian Allah berfirman,

"Bulwnlrah Aht telah memerintahkanmu, hai bani Adam,

supaya tidak menyembah syetan? Sesungguhnya syetan adalah

musuh yang nyata bagimu". Hingga, "Inilah Jahanam yang

dahulu lcamu diancam (detgannya)". (Qs.Yaasin [36]: 60-63)

"Berpisahlah kamu (darl orang-orang mubntn) pada hari ini,

hai orang-orang yang berktat iahat". (Qs. Yaasin [36]: 59),

Manusia pun berpisah dan berlutut. Itulah yang difirrnankan

Allah, "Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap wnat bqlutut.
Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buht catatan

amalnya". (Qs.Al Jaatsiph [a5]: 28).

Allah lalu memberitcan kepuhsan di antara para maWtluk'

Nya, jin, m,anusia, dan binatang. Sungguh, pada hari itu Altah

menuntutkan terhadap yang bqtanduk untuk yang tidak

bertandulc, hingga kettka sudah tidak ada lagi urusan salah
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satu terhadap lainnya, Allah berfirman, *Jadilah kalian

tanah". Saat .itulah orang kaftr berkata, *Alanglwh bailmya

sekiranya alat telah meniadi tanah". (Qs. An-Naba' 178]: a0)

Allah SW lalu memberikan keputusan' kepada jin dan
. 11340manusta.'37336.Bisyr 
menceritakan kepada .kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

k;pafa kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, itrd5itti|t
VU "Dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-

baris," ia berkat4 "(Maksudnya) adalah barisan malaikat."l3al

Fimran-Nya, 'fr #|-'*tS "Dan pada hari itu diperlihatpan

Neralra Jahanam," maksudnya adalalL pada hari itu Allatt datang

dengan Jatranam. Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

37337.A1 Hasan bin Arafah me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Marwan Al Fazari me,nceritakan kepada kami dari Al Ala bin

Khalid Al Asadi, dari Spqiq bin Salarnah, ia'berkata:

Abdullah bin Mas'ud berkata tetrtmg firman-Nya, S5j*5,
':{;a-"Dan pada hari iu diperlihatkan Neraka Jahanam,"

bahwa Jatranam didatangkan dengan diikat oleh 70.000 tali

kekang, dan setiap tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat

yang mengeirdalikannya."l 
il2

Ishaq bin Rahawaih dalan mrsnadrya (l/89), Abu Asy-Syaikh dqta"n Al
'Azhamah (3 I 829), dan Al Baihaqi'dalam Asy-Syu' ab (353). Hadits yang sangat

lemah, di dalarrrnya ada kckacauan dan dalam sanad'rya terdapat Ibuu Rafi
yang dinilai dha'if oleh Ahmaq lb,nu Ma'in, dan Abu Hatim' se'meirtara An-
Nasa'i, Ad-Daraquihni, dao Yazid bin Abi Zyad meninggalkan riwayatnya.

Ibnu Hajar berkata tentangnya, 'Tra dha'if. Sctelah tua hapalamya b€rubah

sehingga hams didikte (ditrmtm), dan ia bcrpahm syl'ah.'
As-Suyrthi dzlam A d-Durr Al Mantsur (U5 I I ), mcnyandarkannya kepada Abd
bin Humaid dan Ibnu Al Mun&h dari Qatadalq dcngan tafazh ini juga dari

Atha. S€rta Al Baghawi dalmMa'alim At'Tmzil (51572).
t3r2 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (lOB429), Ibnu Abi sfibah dala@

musnamafua (7 I 48), dn N Baz,za dalam msnadnya (5 / 162).
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37338.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalalu dari Abu

wail, tentang firman-Ny4 'fr-i;|-'rcS; "Dan pada hai itu
diperlihatkan Neraka Jahanam," ia berkatq '?ada Hari

Kiamat, Jatranam didatangkan dengan dikendalikan oleh

70.000 kekang, setiap kekang dipegang oleh 70.000

malaikat."l3a3

37339.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam

bin Basyir me,lrceritakan kepada,,kami, ia berkata: Amr bin

Qais menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, 'Di
kedua sisi-Nya terdapat surga dan netraka" la juga

memgatakan, "hi ketika Allah turun dari Arsy-Nya ke kursi-

Nya untuk menghisab para malfiluk-Nya."

Ia lalu mernbacakan ayat, 'frffij*Vp "Dan pada hari itu

dip erlihatkan Neraka Jahanam.

37341.Ibnu Abdil A'la menceritakan ke,pada karni, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan ke,pada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,

tentang firman-Ny4 'ft$ijAS, "Dan pada hari itu
diperlihatkan Neralca Jahanam," ia berkatq 'Didatangkan

de,ngan dikekang."l 3as

Firman-Nya, '"i"{fbai;}#- "Dan pada hari ingatlah

manwia," maksudnya adalalt pada hari itu teringatlah manusia akan

kelalaiannya sewaktu di dunia dalaur me,naati Allah dan melakukan

arnal-amal shalih yang meirdekatkanqra ke,pada Allah.

Finnan-Nya, G;$i'i, &, "Al-, tetapi tidak berguna lagi

Ibnn Abi Syaibah dalam rnrstaonaAn (7/54) dan Ath-Thabrani dal"'n Al
Kabir (l0ll92), nannm ia reryebutkannlra dari Abu Wail, dariAb&tllah.
I(ami tidak lrpnem*ann)'a dcngan lafrzb ini dalam referensi-refeneosi yang

adaPadakami.
Abernazzaq dalam taftiqra (3 I 425).

l3a3

B4

lSat
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mengingat itu baginya," maksudnya adalah, untuk apalagt ia

mengingat itu?

Pe,lrdapat karrri se,nada dengan pendapat para ahli tafsir.

Riwayat yang sesuai dengan pe,lrdapat ini adalah:

37341. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, u;;'4i'i'a!Yr "Al-n tetapi tidak bergana lagi

mengingat itu baginya," ia berkata, "lJntuk apa itu."l36

{ExAO

ii{'isj-7;@-1 -,i'i I $i #*@ aqu:i,iS.3fi
&:6@''q;*g9;:$Er,J@''# ;aiqt"yGrr

@,*,f$@q+*e
"Diammgatal<mt,'Alongkahbailnyokirmyoal<udf,Iwlu
mengerial<ar. (amol shatih) unatkrrd,dupku ini'. Il,'fiaka padt

lwri iu tiado seonnng pm yang menyil<sa seputi silsc,Nya,
ilan tiaila seonrng Pun yang nlrrrryiLf,t sepqti ikfran Nya.

Hai jiw a y arrg turang. Kertalilah lnp ada T ulwrurw
denganhati yang puas lagi diridhd,Nya. Mal<l na,suld'ah

l<e dalmn i arnaah hamba-harta,I<u, dorJ nasttklah l<c

iltgG'Ku"'
(Qs. Al Fajr [89]:24.30)

t* Al Mawardi dalam An-M*at wa Al 'UW, (51271) riwayat sclrrpa dan Asy-
Syankani dalamFath Al Qadir $l44l) dctrgplr lafazh ini.
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Takwit firman Allah: "3fiib-i*;@ag+ Lif .{J$-3;d-

,*{6@!q;+t{;JidJ@'i;rii;ait&.@f iiv'iej$;@
#,F$@r$tp.A (Dia mengotalun, *Atangkah baihnya hiranya

aku dahulu mengerjahan [anal shalihJ untuk hidupku ini.' Maha

pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa sqrcrti siksa-Nya,

dan tiada seorang pun yang mengihat seperti ikatan-Nya. Hai iiwa
yang tenang. Kembatilah kepoda Tuhanmu.dengan hati yang puas

lagi diridhai-Nya Maha masuHah he daliniamath hamba-hamba-

Ku, dan masuklah ke dalam sqrya-Ku)

Firman-Ny4 A!}iJl:l.,#-3fr *oio mengatakan,'Alangkah

bailotya kiranya aht dahulu mengerjakan (amal shalih) untuk hiduphr

rnf'." Merupakan kabar tentang kegundatran manusia pada Hari

Kiamat, dan panyesalannya akan kelalaiannya terhadap amd-amal

shalih sewaktu di dunia, 1laitu amalan yang akan diwarisnya

selamanya di dalam kenilsnatan yang tidak akan berakhir. Saat itu
manusia berkat4 "Duhai kiranya sewalrtu di dunia aku mengerjakan

amal.emal shalih untuk kehidupanku ini, yang tidak ada lagi ke'matian

setelalurya, yang dapat me,lryelamatkanlcu dari kemurkaan Allah dan

mendatangkan keridhaan-Nya unhiltku."

' Para atrli tafsir berpendryat senada de,lrgan peldapat kami.

Mereka yang beryendapat demikian menyebu&an riwayat-riwayat

berikut ini:

37342.Ibnu Baspyar melrceritalcan kepada kami, ia berkata: Haudzah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf me,lrceritakan

kepada kard dari Al Hasan, tens1firman-Nya, 'bSr+;-
aI2L{1,#-3;r-@ ";Fli'i 

3?"#{ "Dan pada 
-niri

ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu
baginya, dia mengatakan, 'Alanglah baibtya kiranya aht
dahulu mengerjakan (amal shalih) untuk hidupfu ini'." lL
berkat4 "Allah me,ngetatrui batrwa ia benar, memang di sana

ada kehidupan panjang yang tidak ana bg kematian di
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dalamnya untuk selaman5na."lTT

37343.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me'lrceritakan

ke,pada kami dari Qatadalu te,ntang ayat, Aqgi#-
*Alangkah bailatya kiranya aht dahulu mengeriakan (amal

shalih) untuk hidupfu ini," ia berkata, "Demi Allah, di sana

ada kehidupan yang panjang."l3ot

3/34.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada ftarni, ia berkata: Isa me'lrce'ritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, te,lrtang firman Allatr, L:1,#-
4() *Atangtrah bailotya kiranya alw dahulu mengeriakan

(amal shalih) untuk hidupht ini," ia berkata, *(Maksudnya

adalah) akhi"at."l34

Firman-Nya, "A ii$'6j;-.1;@ffi ilb l$-i #l * M atra p ada

hari itu tiada seorang Pun yang menyiba seperti siksa'Nya, dan tiada

seorang pun yang mengikat seperti ikatan'Nya."

Para qurra'berbagai penjunr negeri semuanya sepakat dengan

lrasrah pada huruf dzal pada kata lrl d^ kasrah pada hunrf ,sa'
pada kata 3j, tecuati Al Kisa'i, ia me,mbacanya dengan fathahpada
huruf dzat dan rsa'.1350 Ia berdalih dengan lfiabar yang diriwayatkan

Ibnu Abi S),aibah dalam rqrshermafirla (71196).

Kami tidak menemrkannya demgaa lafazh atau sanad ini dalam referensi-
referensi yang ada pada karni.
As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Man*ur (8/512), meqrandarkamya kepada

Ibnu Al Mudzir dari Mujahid. Al Mawardi dalarm An'Nulat wa Al 'Uyttr
(5 t27 l) nwayat senrya dari AabDbahhak"
.Lf rcsa'i mcmUacmya 'rtl'4ib"v.irii )rii, d@gvfathah pada}nmf dzal.

Ahli qira'at laimya Embacan)'a if,j.'1;@$Sir$$${ dc"g kasrah pdt
huruf dzar. Lihzt flujj ah Al Qira' at Szl. T 63).

l3a7

l3at

l3a9
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dari Rasulullah sAw, bahwa beliau membacan)'a de'rnikian" nirmun

s anad-nya dipertanyakan.

37345.Ibnu Humaid me,lrceritakan kepada kard, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Kh.ijau dari Khalid Al
Hadzdza', dari Abu Qilabah, ia bcrl(ata, "Diceritakan kepadaku

oleh orang yang Nabi SAW me,mbacakan kepadanya i l+i
3rl U)ib'*iiai--ttsr

Me,lrurut kami, pendapat yang b€nar me'nge'lrai ini adalah

qira'at yang dianut oleh qurra'berbagai penjuru negeri, yaitu dengan

knsrah pada hgruf dzat dan ,sc', kartna kesepakatan hujjah para

qurra'terhadapnya. Jadi, talwitqa adalab maka pada hari itu tidak

seorimg pun yang me,lryiksa di dunia sep€rti siksa-Np, dan tiada

seorangpun yang me,lrgikat di drmia seperti ikatan-Nya

Demikian juga penalorilan para ahli tafsir yang me'mbacmy?

derrikian. Mereka yang berpendapat de,mikian menyebutkan riwayat-

riwayat berilart ini:

373463isyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, te,ntmg ayat, @41 ;i(ii:$-ti;i;
";Jii$'d;;'l; *uata pada hari ittt tiada se-orang Pun yang

menyiksa seperti siksa'I'lya, dor tiada seorang W, yang

mengikat seperti ikatan-Nya. " [Tidak ada seorang prm yang

me,nyiksa seperti siksaan Altahltrsz dan tidak ada seorang prm

yang mengikat sep€rti ikatan {1rtr.13s3

37347.Ibnu Abdil A'la me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsdur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasaq

Abu Daud ddmAs-Sunan (3ry7),ArbThahrani dalmAl Ausart $l,4z), d^e'

Ar-Ramharuzi dalaaAl Mufoaddits Al Fadhil (11482).

Rcdaksi ,rang t€rdapst di antam dua hda hmmg silu [ ] telah hffir dari

DamrslrriPqfa' lrerni rnctaptamya dad ntslah l1in"

LJ&rf, Tafsir Al Baghawi (41 4t6).

l35l

tl52

1353
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te,ntang firman-Nyra,'f,1iif",rb;;.*;@lT1;Xr;:r$-Ji;i
uMaka pada hqri itu tiada seorong pun yang menyiksa seperti

silrsa-Nya, dan tiada seorang p.n yang mengikat seperti

ikatan-Nya," ia berkata, *Allah telah memgetahui bahwa di

drmia ada siksaan dan pengkatan Allah lalu berfirmcr, 'Maka
pada hari itu tidak seorang prm ymg meiryiksa di drmia seperti

siksa-Np, dan tiada seoramg prm yang mengikat di drmia

sep€rti ikatan-Nyar. rrl 3!4

Adapun yang menrbacanya dengp fathah, maka takwilnya
adalalt malca tidak ada seorang prm )'eg disiksa di dmia seperti. siksa

Allah pada hari itu, dan tiada seorang prm yang diikat di dunia seperti

ikatan-Nya pada hari itn.

Sebagian orang dari kalangan muta'akhkhir (belakangan) yang

me,nrbacanya dengan fathah menalrrnrilkmnya, maka pada hari itu
tidak ada seorang pun yang disiksa dengan siksaan orang l€fir dan

tidak ada seorang pun )ang diikat dengan ikatan orang kefir.

I-ebih jauh ia bertata, qtsagaimma bisa dibolehhan dengan

kosrah, padahal pada hari itu tidak ada ymg menyiksa selain Allah.'
Ini merupakan penakrrilan yang salah, karena para ahli tafsir
menakwilkannya tidak d€mikian, disqing kesepakatan hujjah para

qwra' atas qira'at-litp de,ngan makna ymg dikemukakan oleh para

ahli tafsir. Saya kira, ajakannya rmhrk mEnbacanya dengan qira'at itn
karena merasa talurilnya benar.

Firnan-Nya,'*!'+S9;;,Itor,l@Qlhtgtifu uHai

jiwa yang tenang. Kembalilah kepado Tuhanmu dengan hati yang
puas lagi diidhai-Nya," maksudnya adalah mengabarkan te,ntang

perlcataan malaikat kepada pra wali-Nya pada Hari Kiarnat,'TIai jiwa
yang tenang," 5/aitu png tenteram deagro jarji Allatr sewaktu di
duniq fitu b€mrya kemuliaro di alfiirat, sehingga manpcrcayai itu.

r3x Abdurrazzaq dalam tafsirara (3t42q.



Para atrli tafsir berbeda pe,ndapat me,ngenai penahnrilannya'

sebagian berpendqpat seperti pe,lrdapat )rang kami ke,nrukakan

tadi. Mereka yang berpendapat demikian me,lryebutkan riwayat-

riwayat berilut ini: :'

37348.A1i menceritakan ke,padaku,' ia bertata: Abu Shalih

menceritakan kepada kard, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadalnr dari Ali, dari Ibnu Abbas, te,lrtang ayat,

'i;X41"5$iq!.Y,- *Hai iiwa yang---tenang," ia berkat4

'Maksudnya adalah, msmbeirulcan.'l 
35s

3734g.Bisyr menceritakan kepada karri, ia berkata: Yazid

me,lrceritakan kepada karri, ia berkata: Sa'id me'nceritakan

kepada kami dari Qatadalu te,ntang aya! f4ru$t:tffi*noi
jiwa yang tenang," yaitu orang yang berimm, jiwanya

te,lrteram terhadap apa yang telatr dijmjikan Allah.-r356

3735}.Ibnu Abdil A'la me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur me,nceritakan kepada kani dari Ma'mar, dari Qatadatt

i* ar Hasan, tentang firman-Nya, 'i4;lfit,Jli($$,-*Hoi ii*o
yang tenang," ia bertcata, "(Maksud4ra adalah) jiwa yang

te'lrteram kepada qa )'ang telah dikatakm Atlab dan

memb€,lrarkan apa png dikatakm 616,1357

Ada yang mengatakan bafiwa mannarya adalah, me'mbenar*an

dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhmnyra pasrah seperubnya

kepada perintatr-Nya Mereka ymg berpendryat demikim

menyebutkm riwayat-riwayat berikut ini:

3735l.Ibnu Humaid me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritalcan kePada kmi dni Mmshur, dai Mujahi{

tentang firman-Nyrq $St $A1(SS,- 
*Hot itno yang tenang,-

StrahAlFcir

t3"'At Maumd &Im'/rn-lfrtfu tm Al'llltut $En)-t'x lbid.rt' Ab&rrrzzaq dal^'n ta8imya (3142q.
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ia berkat4 "(Maksudnya adalah) jiwa yang yakin bahwa Allatt

adalah Tuhannya" serta pasrah sepenuhnya kepada perintah-

Nya dan menaiti-Nya."l 3s8

37352.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

me,nceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,t"'
te,ntang fi rman-Nya,'l' l;lSt $:li$.y'- " H ai j iw a y an g t enang,"

ia berkata" "Maksudnya adalatl, Allah adalah Tuhannya" dan

pasrah sepenuhnya kepada perintah-Nya."l3@

37353.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritalcan kepada kami dari Suryan, dari Manstlr,
dari Mujahid, te,ntang finnan-Np, 'i;lt6:iq1y,- *Hai iiwa
yang tenang," ia berkatq "Maksudnya adalah yang bertobat,

tenteram, dan yakin bahwa Atlah adalah Tutrannya, dan pasrah

sepe,nuhnya kepada perintah-Nya.-1361

37354.Ibnu Humaid me,nceritakan kqada kami, ia berkata:.Mabrarl

me,nceritakan kepada kami dari Suflan, dari Manshur, .dari

Muj ahid, tentang fi rman-Np,'i4llt $At($$, 
* n oi iiw a yang

tenang," ia berkata, 'Maksudqra adalah, 1lakin bahwa Allatt

adalah Tutrannyrq, dan pasrah sepenulmya kepada psrintatt-

N16'l3oz

37355.Muhamad bin Amr meirceritakm kepadalru, ia bertata: Abu
Ashim meirceritalcm kepada kmi, ia bertata: Isa meirceritakm

kepada lcami, Al Harils qenceritakm kepadaku, ia bertata: Al
Hasan menceritakan kepada kmi, ia berkata: Warqa

irrs
t3rD

Abu Nu'aim dnlm Al Hibar, Q n&?r.
Di dsle nml'3kipq}I8 disutml(0: Uryfry@ &$rE SElAi "ht tugi
ormry yang tohd saat nengftodq Tuhonya afu &m nrga." (nr'Ra@o
[55J: 116), pabu:n
;u i"gffit ihlq,n ia'otrm t -Totrit (58'n).
rud.
Al Bagtswi &ln Ma'alin Ar-T@r;il (51 5'n).
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menceritakan kepada karri, semuan),ia (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najrh, dari Mujahid, tentang finnan Allah, ':i3JJ1
"Yang tenang," ia berkata, "Temteram dan tenang kepada

Allah.'1363

37356.Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Su$ran, dari Manstnr, dari
Mujatrid, tentang firman-Nya, 'f4egili$$,-"Hai jiwa yang
tenang," ia berkata, 'Makzu&rya adalah png telah meyakini
batrwa Allah adalah Tuhannya, dan pasrah se,penuhnya kepada

perintah-Nya."l3s

37357.Ya'qub me,nceritakan kepada kmi, ia berkata: Ibnu Ulayah
me,nceritakan kepada kami, ia bertata: Ibnu Abi Najih
me,nceritakan kepada kami dai Mujahi4 tentug firman-N1ta
'-q;lhtj5eit$- uHai jiwa wrg tenong," ia berkatq
'T€,nt€rrm.'1365

37358.Sa'id bin Ar-Rabi Ar-Rad menceritakm kepada kami, ia
-'berkata: Su$an meirceritakan kepada kami dfii Manshur, dari
Mujahid,tentangfi rman-Nyrq'ipAgli(i#,-*Hrtitnoyang
tenong," ia berkerta" 'Ivlaksudnya adalah ymg telah meyakini
perjumpaan deirgian Allalt dm pasrah sepenuhnqra kepada-

Nya"llo6

Disebutkan bahwa qira'at Irbay adalah l+filit-lr ..dr.;,
Riwayat mengenai ini adalah:

37359.Khallad bin Aslm mencerita&mtepada kani, ia bertata: An-
Nadhr mengabdkan kepada kani dri Hsun Al Qui, ia
berkata: Hilal me,nc€rital@ kepadaku dari Abu S1laikh Al

rs Mulahid dal@rcftirl1la Oat 72t).
's IbiA.ts Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al'Illtut $nn).ts Al Baghawi dallm. Ma'alim At-Twit (515?2),



Tatsir,.lth-

Hana'i, tentang qira'atUbay, {ril,..i3r qJ-{ U. .q.l Kalbi berkata,

"Maksud dari al aaminah di sini adalah dl mu'minah 'yang

beriman'."1367

Ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan perkataan

malaikat ke,pada hamba ketika jiwanya keluar, sebagai berita gembira

tentang keridhaan Tuhannya terhadapnyq dan mempersiapkannya

untuk kemuliaan yang telah disiapkan untuknya di sisi-Nya. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

3736O.Abu Kwaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami [dari Asy'ats1,1368 dari

Ja'far, dari Sa'id, ia berkata, 'Dibacakan ayat, 'i.$i(i\-
--rr+5,9;,it-"r,J@'i:;l:St'Hai iiwa vans tenang'

Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi

diridhai-Nya', di hadapan Nabi SAW, lalu Abu Bakar berkata"

'Ini sungguh baik'. Nabi SAW lalu bersabda,

.??t'+U rit;'*ijllr.Cf
'sesungguhnya malaikat akan mengatakan itu kepadamu

t@tit@ ,nati' ."1369

3736l..Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Isma'il bin Abi

Khalid, dari Abu Shalih, tentang firman-Nya, *t$- lligPi.rJ

Qj*K"*balilah kepq.da Tuhanmu dengan hatiyangpuas lagi+x/ , _...

t367

t36t

r369

diridhai-Nya," ia berkata, "Ini ketika matt. c;!4A,F;E'Maka
masuHah lce dalam jamaah hamba-hamba-Ku', ini pada Hari

Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uyn (5f727).
Redaksi yang terdapat di anqra dua tanda hrrung situ [ ] telah hmtrr dari
manuskripryaa, kami mcnetapkanya dari nrq,lcah lain.
At-Tirmidzi dodram Nmtadi Al Ushul (l/110), Abu Nu'aim &lam Hilyah Al
Aulia' (4t2$),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnf,a (lO/3430), dan Ibnu Aftiyah
dalenAl Muhanar Al Wajiz$la8\

,EI;
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Kiem41."l37o

Ada pula yang mengatakan te'lrtang ini sebagai berikut:

37362.Abu Kt[aib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman me,nceritakan kepada kami dari usamatr bin Zaid, dari

ayalrnla, tentang nrman-Nyq 'i;lt $f:\ql'y, "Hai iiwa yang

tenang,,, ia berkatq 'Diberi kabar genrbira de,ngan surga ketika

mati, pada hari dikumpulkaq dan ketika dibangkitkan

kernbali.'1371

Finnan-Nlxa, 'q;*99J,ilyrf) "Kembalilah kepada

Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya." Para ahli tafsir

berbeda pendapat mengenai penalan'ilannya

Sebagian mengatakan bahwa ini merupakan kabar dari Allatt

SWT telrtang perkataan malaikat kepada jiwa orang beriman ketika

mati, malaikat mernerintatrkannya agel. kernbali kepada jasad

pemiliknya

[dereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rabb dr sinr

adalatr shaahib '!emilik". Mereka )ang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

37363.Mghammad bin sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Parnanku

me,lrceritakan kepadakq ia berkata: Ayahku menceritakan

ke,padaku dari ayahnp, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,
-+#,tj,rt;3tl1q.J@'431"51i#-k_i^berkata,'?adaHari

Kiamat nanti, roh-roh yang te,lrang ahan ke,lnbali kepada jasad-

jasadrryra.'I372

Ibnu Abi Hatim dalam uftir4'a (l0a43l)'
Ib,nu Abi Hatim dalam afsirnlp (10/3431) dar Al Qlrth$i dahm afsirnya

(20158).
iU frf""^A dabmAn-Ittukat wa Al IJw 6n27), Al Baghawi dal,mMa'alim

it-to*tt (StS73\, As"Sgnrthi dala*-Ad-2,,,- Al Mantrw (E/514), dan Asy-

Syanleni dzlanFath Al Aadir (514/l')-

tr70

t37l

t3T2
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37364.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: AIcu mende,ngar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya,,*,1{6@,9*.A,*{6 *Malca masuklah

lre dalam jamaah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam

surga-Ku," bahwa maksuduya adalah, pada Hari Kiamat, Allatl
memerintatrkan para roh untuk kembali ke jasadnya, lalu

mereka datang kepada Allah sebagaimana Allatr menciptakan

mereka pertama kaH.l373

37365.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamir menceritakan kepada kami dari ayahny4 dari

Ikdmah,tentangayat,''4/!-*),g$J!rr.rliaberkata'I(epada
josad."trza

Ada pula yang mengatakan bahwa itu dikatakan ketika mati.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

37366.Ibnu Humaid menceritalcan kepada kauri, ia berkata:"Mahran

menceritakan kepada kami dari Su&aq dari Isma'il bin Abi
IGali4 dari Abu $halih, tentang firman-Nya, *;Jto;
*Kembalilah kepada Tuhanmu," ia berkata, "Ini ketika mati.

,$*.A,ftrt 'Maka masuHah kc dalam jamaah hamba-hamba-

Ku', iripada Hari Kiamat.-1375

Pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapat png kami
sebutkan dari Ibnu Abbas dan Adh-Dhahhak, bahwa itu.dikatakan
kepada mereka ketika dikembalikannya roh kepada jasad pada saat

nenrlangl[itan ke,mbali. kri berdasarkan konotasi firman-Np, 4,l;6
&$,{i@es!g 

*Maka masuklah kc tutam jamaah homba-hamba-

Ku, dan masuHah l@ dalam surga-Ku." [Yang meirunju]Jcan

AI Bagbawi dalarrtMa'alim AtTaruil (515?3).
Abdurrazzaq dalam tafsirrya (3 I 42q.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsiml,a (l0843l), Al Mawardi d"lam An-Nukat wa Al

.'Uyrrn 6n2T, dan Al Bagbawi dal*n Ma'alim At-Tanzil (51573).

tt73

1371

l]75
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kebenaranq)r4, dan masgknya itu adalah pada hari itu, bukan sebelum

' : rirman.Ntq #4t'f@,*A,Ft"Maka mast*lah kc dalam

jamaah hamba.hamio-iu, aan nasuktan kc dalam surga-Ku.'11376

Pam' atrli'tafbbberteda pendapat me,nge,lrai maknaqra.
i " Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalab maha

masuklali' ta Oaim golongan hamba-hanrba-Ku ymg shalih, dan

masirklah ta aalam S*g"-fo. Riwayat ymg sesuai de,ngan pe,ndryat

ini adalatr:
, 

:l

37367.Bisyr' menceritakan kepada killi, ia berkata: Yazid

me,nderitakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritalcan

'" ' kepailatk"*i dari Qatadah, tentang firman-Nyra, ,*Ar*;f,
*Maka masuHah ke dalam iamaah hamba-hamba-Ku," ia

berkat4 -"Qt{aksudnya adalah), masuklah ke dalam golongan

harrrba-hamba-Ku yang shalih. ,t+,$i 'Dan masuHah kc

dalam surga-Yut 3;t3Tt

Aau y*g,', memgatakan bahwa makranya adalah; maka

masuklah ke daltrm ketaatan kepada-Ku dan masuklah ke dalam

surga-Ku. Riwayat yang sezuai denganpendqat ini addah:

37368.Abu Kuf5ib me,nceritakan kepada kami, ia b€rkata: Waki

me,nceritakan kepada kami dari Nu'aim bin Dhamdham" dari

Muhammad" bin Muzatrim" saudaranya Adh-Dhahhak bin

Muzahim, telltang fi1man-Np, ,t +.Ar9# "Maka movktah kc

daldm jamaah hamba-hamba-Ku," ia berkata, "(Maksrdnya

adalatr),ke dalam ketaatan kepada-Ku ,i+,92f 'Dan masuWah

ke dotam sutga-Ku',fkni raftrmat-K,rrrt 
ra

Bagie ini tclah hmtr dari rv|rrrulstn),a, karni rene@lstnya dari naqlrah

lain"

Ibp Abi HafB ddam b$im1la ( 10843 l).
Al Mawardi dabmAn-Nubt wa Al'llw $n2T.'

t376
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Sebagian ahli bahasa Amb dan warga Bashrah memyatakan

batrwa makra firman-Nya, g4L-Ain,t uMaka masuklah kc dalam

jamaah hamba-hamba-Ku," adalalt maka rnasuklatr ke dalam

kelompok-Ku.

Sebagian ahli batrasa Arab dari warga Kufah menalsrilkan

firman-Nya, ''\'.ofi;5ti(fi'- *Hai iiwa yang tenang," dengan

keimanan serta membenarkan adanla pahala serta penrbangkitan

kerrbali. ;t'-l "X"*balilah," 1lalmi malaikat berkata kepada mereka,

ketika telah diberikan kitab merek4 $j$tc*J 
*Kembalilah kepada

Tuhanmu," yatmi ganjaran yang telatr disediakan Allah untukmu.

Lebih jauh ia berkata, "Ada kalanya Anda berkata kepada

mereka seperti ungkapan ini, 'Ke,mbalilah dari dunia ke tempat

kerrbali ini'. Anda juga bisa berkata kepada seseorang, 'Dari mana

asalmu?' Lalu dijawab, 'Mudhariy'. Lalu Anda katakan, 'Jadilah

engkau orang Tamim atau Qaisiy'. Maksudnya, jadilah engkau dari

salatr satunya. Artinya, kata htn Jadilah' sebagai shilah. Dq-nikian
juga ar-ntjuz kembali' sebagai shilah, karena ia sudah sampai pada

Hari Kiamat, sehingga ini berrralrra sebagai lhabar. Seolah-olah

Allah berfirmaru 'Wahai jiwa )ang te,nang, e,lrgkau rela dan

diri,lh"i'."1"'

Diriwayatkan dari sebagian sala{, batrwa ia mernbacanya op3ri
,# ,Plri ,$* ,i. Riwayat yang menyebutkan ini adalatr:

37369.Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Qasim bin Sallam me'nceritakan kepada kami, ia berkata:

Hajiaj me,nceritakan kepada kami dari Hanur, dari Aban bin
Abi Iyasy, dari' Sulaiman bin Qattatr, dari Ibnu Abbas, ia
membacanya $* Ad33ti dalam bentuk kata tunggal.r38o

r37e a1 fisfis Azlern lta'ani Al Qw'an (31263) deirgan lafazhnya.
1380 Al Farrra dalam Ma'ani Al Qur'm (31263) dn Az-7anaj dalam Ma'ani Al

Qur'an(5825).
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37370.Khal1ad bin Aslam menceritakan kepada kami, ia berkata: An-

Nadhr bin Syamuil mengabarkan kepada kami dari Harun Al

Qari, ia berkata: Hilal menceritakan kepadaku dari Abu Asy-

Syaikh Al Hana'i [tentang qira'at Ubty]'"t' 4P r].rF3ri.traz
Dala,m perkataan Al Kalbi: ,* ,Piri $r C.#iti. Yalrri, roh

kembali kepadajasad.

Qira'at yang benar dalam hal ini adalah ,gb.A,ii6, dengan

makna, maka masuklah ke dalaur golongan hamba-hanrba-Ku yang

shalih. Itulah kese,pakatan hujjah pdra qurra' terhadapqra.

oo'D

Redaksi yang tcrdapat di antara dua tanda hmug siku [ ] rclah hmtur dari

rnanuskipnya, kami renetapkamya dari naskah lain.
As-suyuthi dalamAd-Dun Al Mansur (8/514).

l3tl
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SURAH AL BATAD

@t;,frJ

6L';1, @ trs, )t6'@ ;fi1, +L'-li@ rgi' :4:J17

{r: afri1 3;i,@Y r{;$.j 6 g@ $aifiii
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u Alil b enar -b enar bu *tmp ah ilengan korrc ni Gvfalduh),
dnrrl<nnw (tvn*omrail bertenqu dikotzMakllorh ini, dan

delrrri bapak dorJ olnalowa. Sesungguhny a Karl,i" telah
mmciptalcm naruaiaberudo dolurr susah Payah. Apal<ah
nutnusia itu muryanglapahwa selrolli-}o/li tiada seorcmg
pun yangbqlatasa ataxrya? Aumengatalamr, 'Aku tclah

menglwbiskan rwta y ang bany ak' . Apeah ilia marry orrglr"o

bahwo tiadaseorang W ycrJg nwlilutrrya!"
(Qs. Al:alad [90]: 1,7)

ralnrit firman A[eh: r$r@ {$r+;Lao. ;r:W:st
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i 6 iK3fr 3;4@r $ $-i i l.J@ $. c'#iis:i, iii0_'s6
';t,l;.in:3@tii (Aku benar'benar bersumpah dengan hota ini

[MakkahJ, dan kamu [MuhammadJ bertempat di hota Makkah ini,
dan demi bopak dan anaknya Sesangguhnya Kami telah

menciptakan manusia berada dalam susah poyah. Apahah manusia

itu menyangka bahwa sehali-kali tiada seorang pun yang berkuasa

atasnya? Dia mengatakan, uAku telah menghabishan horta yang

banyako Apakah dia menyangka bahwo tlida seorang pun yang

melihanya?)

Maksudnya adalatr, Aku bersumpatl, hai Muhammad, dengan

kota suci ini, ),aitu Makkah.

Demikian pula yang dikatakan oleh para ahli tafsir. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

3737l.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Paman}u

me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Ayabku menceritakan

kepadaku dari ayahnp, dari Ibnu Abbas, tentang a1rat, 'J{
jitr+ "Alat benar-benar bersumpah dengan kota ini," ia
berkata, e1t 4okka1r. "l 383

37372.Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Waki
menceritakan kepada l<ami dari Sufinn, dari Manshur, dari

Mujahid, tentang firman-Np, l:iir;{1i,-frl9 
*Ah, benar-benar

bersumpah dengan kota ini," ia berkatq "(Makzudqra adalah)

Makkah.-!3E4

37373.Ibnu Basys)rar me,lrceritakan kepada kard, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada karni, ia berkata: Suffn

r3t3 Ib,nu Abi Hatim dalam tafsimya (1013432) dan Al Mawardi dalarn An-Nukat
wa Al 'U1tun (5f174).

r3t' Mujahid dalam tafsirnf"a (h^1. 729) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(r0t3432).
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menceritakan kepada kami dari -.Manshur, dari Mujahid,

tentang nr*ao-Nya, ;$n:+5:1 *Aht benar-benar

bersumpah dengan kota ini," ia berkata" "(Maksudnya adalalD

tanah suci."l385

37374.Ibnu Hurraid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, ;$n:\:;17 *Ah, benar-benar

bersumpah dengan kota ini," ia berkatq "(Maksudnya adalah)

tanah suci."l386

37375.Ibnu Abdil A']a menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur me,nceritakan ke'pada kafi dari Ma'mar,

dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 ;$i\JlS *Ah, benar-

benar bersumpah dengan kota ini," ia berkata, "(Maksudnya

adalah) kota Maltcah."l 387

37376.Siwar bin Abdillah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yatrya bin Sa'id menceritakan kepada kami {ari Abdul'Malik,

dari Atha, tentang firman-Nya,- ;frlr:4#7 *Ah, benar'

benar bersurnpah dengan kota ini," ia berkatq 'Maksudnya

adalahMakkah."l388

37377.Yunus menceritakan kepadalcu, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berykata: Ibnu 7-aid berkata

tentang fi;:Nr" $r+31 *Aht benar-benar

bersumpah dengan kota ini," ia berkata" "(Maksudnya adalatl)

Makkah."l389

Firman-Nya, lltliy,JrV "Dan l<amu (Muhammad)

bertempat di kota l,ta,f*an izl," maksudnSna adalah Makloh. Allah

Al Mawardi dalen An-Nulcat wa Al 'Uyun (5lTl4).
Mujahid dolam tafsirn),a (hal. 729).
AMnnazzaq dalam afsirnya Q I 4n).
Ibnu Kabir dalam tafsirrya (14853).
Ibid.
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Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Dan e,ngkau, hai

Muhammad, bertempat di kota ini," yakni Makkah. Allah berfitrran,
"Engkau halal melakukan pe,nyerangan terhadap orang yang hendak

angkau perangi dan menawan orang yang hendak engkau tawan, itu
terseratr kepadamu." Dikatakan htrua frill, yalrlni halaal'halal", huwa

hinn, yalcni fuaraam "haram". Wa huwa muhill "ia dalam kondisi

halal", wa huwa mufurim "ia dalam kondisi haram". Afulalnaa'tami
memasuki kondisi halal", aftarramnaa 'kimi memasuki kondisi

haram atau ihram".

Para atrli tafsir berpandapat senada dengan pendapat kami.

Mereka yang berpendapat deurikian me,nyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

37378.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadalcu, ia. berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 
tL'&:

-ifilrl"Dan kamu halal di tata ini," iaberkata, "Maksudnya

adalatr Nabiyrllatr SAW, Allah menghalalkan bagi beliau saat

memasuki Makkah untuk membunuh siapa pun yang

dikehendakinya dan menawan siapa pun yang dikehendakinya.

Saat itu dibuntrhlatr Ibnu I(hathal secara langsung karena

bergelantungan pada tirai Ka'bah. Setelatr Rasulullah SAW
(pada hari itu), tidak pernah lagi dihalalkan bagi seorang pun

untuk membunuh di tanah suci yang disucikan Allah. Jadi, saat

itu Allah menghalalkan bagi beliau untuk bertindak terhadap

penduduk MaLkah. Tidakkah engkau mende,ngar bahwa Allah
telah berfirman tentang penglrararnan (penyrcian) kota suci,

# iSyLA;:;, i #,'A *9i iF &'" Mengeriatran haii
adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang
yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitulla&'. (Qs. Aali
'Imraan [3]: 97) An-naas'manusia' di sini maksudrryra adalatr
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Ahli Qiblat."r3s

37379.Ibnu Humaid me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Mabran

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan me,nceritakan

kepada-kami dari Manshur, dari Mujahid, te,ntang firman-Nya,

i$r$L.ft "Dan kamu hatal di kota ini,u ia berkata" "Apa
pun yang engkau lakukan, te,rrnasuk pembunuhan, maka

engkau dalam kondisi halal.Dl3el

37380.Ibnu Basys)rar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Atdurrahman me,nceritakan kepada kami, ia berkata: SuSan

menceritakan kepada kami- dari Manshur, dari Mujahi{
tentang firman-Nya, lfirlL'rit "Dan kamu halat di kota

ini," ia berkata, 'Dihalalkan bagi Rasulullah SAW melakukan

tindakan di dalamnya sesaat itu.-l3e

3738l.Ibnu Humaid me,nceri'-kan kepada kami, ia berkata: Jarir
menc€ritakan kepada kani. dari Manshur, dari Mujatrid,
tentang firman-Nya, {lr*Ltlt "Dan kamu halal di kou
ini," ia berkata, 'Dihalalkan bagi beliau untuk bertindak
sekehendaknya di dalamn5a."l 3ts

37382.Abu Kuraib menceritakan kepada lomi, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kmi dari Su$ran, dari Mansur, dari
Mujahid, te,ntang firman-Nyrq ilttL,At "Dan kamu hatal
di kota ini," ia berkata, 'Dihalalkm bagi Nabi SAW. Allah
berfirmao,'Bertindaklah sekehendakmu di dalamnyar.r:l3e{

37383.Musa bin Abdirratrman menceritakan kepadakq ia berkata:

Husain Al fu'fi,me,nceritdran kepada kami dari Zaidah, dari
Mmshur, dri Mujahi4 tentang finman Allalt fir+!t'$

Al Bagbswi &lmMa'alim At-T@rzil (51574) riwal'at scrupa.
Al Maumdi dalam An-Nulut tm.Al.' Uyun (5 D7 4).
Ibid.
Al Ma*adi dalamAn-Nuhat uo Al 'IlWr 6mq.
Ibid.
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"Dan kamu halal di kota ini," ia berkata, "(Maksudnya
adalah), engkau dalam kondisi halal pada tindakan apa pun di
dalamnya."l395

37384.Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari AJnr, dari Manshur, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, jfir+L"At "Dan kamu halal
di kota ini," ia berkata, "(Maksudnya adalah), Aku halalkan

bagimu, hai Muhammad, apa pun yang engkau lakukan di kota

ini, yaitu Makkah."lls

37385.Muhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuan)ra (Isa dan Warqa). dari

Ibnu Abi Najrlu dari Mujahid tentang lirman Allah, ,+L'At
i{rt "Do, lumu hatal di kota ini," ia berkata" "(Makludnya

-addah), engkau tidak dihukum atas perbuatannru di dalamnya,

dan engkau tidak meNlanggung perbuatan orang lain di
dalamnya."l3e

37386.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada lemi, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentang firman-Nya, JJrliy.JrV
."Dan lcamu halal di kota ini," iaberkata, "(Maksudnya adalah)

terlepas dari kesalahan dan dosa."l3e8

37387.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepadl,Faqr dari Ma'mar, dari Qatadah,
te,ntang firman-Nya, llr+Li$t "Dan kamu hatal di t<ota

Al Mawardi dalan An-Ilukat wa Al 'Uytn (10R.432).
Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uyun (51274).
Mujahid dalam tafsirrya (M. 7 29).
Ibnu Abi Hatim dalam ta&irnya (1013434).

r395

1396

1397

1398
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ini," ia berkata, "(Makzudnya adalah), engkau halal

dengannya, tidak berdor".,l 3ee

37388. Yunus menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada kami,. ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya, ilr+L,At "Dan kamu halal di kota

ini," iaberkata, '"Tidak pernah dihalalkan padanya selain Nabi

SAW. Setiap yang ada padanya, [maka iu]'* dalam kondisi

haram, tidak pematr dihalalkan bagi mereka unhrk berperang di
dalamnya, dan mereka tidak dapat menghalalkan kesucianny4

maka Allah menghalalkann)ra tmtuh Rasul-Nya, lalu beliau

pun memerangi kaum musyrik di dalamnya."l4l

37389.Siwar bin Abdillah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yatrya bin Sa'id menceritakan kepada karni dari Abdul Malik,
dari Atha, tentang firman-Ny4 {[r+lf rlt "Dan kamu halal
di kota ini," ia berkat4 "Sesungguhnya Allah telah

mengharamkan (memyucikan) kota Mal*ah, tidak pematl

dihalalkan bagi seorang nabi pun kecuali bagi Nabi lralian,

sesaat pada siang trari.,l{r2

37390.Diceritakan kepadaku dari AI HusairU ia berkata: Aku
mende,ngar Atu Mu'adz berkata: IJbaid me,nceritalcan kepada

kami, ia berkata: Aku mende,ngar Adh-Dhahltak berkata

tentang firman-Np, ;$It:ti;Lg\ "Dan kamu halal di kota

izi;'bahwa maksudnya adalah Muharrmad. Allah berfirman,

'Engkau halal di tanah $uci, maka perangilah jika engkau maq
atau tinggalk*1.trr,1103

Abdurazzaq dalam tafsirrya (31427).
Bagl* ini telah hmtur dari nanrstriprya, l<aFi Enctapkann),a dari nastnh
laiL
Ibnu Katsir dalam tafsirnlra (10/353).
Al Mawardi &lam An-Nutat wa Al'UW 6n7q
Ibnu Abi Hatim dalam ueimyr (l06a3a).
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Firman-Nya, '$ftrggi "Dan demi bapak dan anabtya,"
maksudnya adalatr, dan Alcu bersumpah dengan bapalc dan anak yang

dilatrirkannya (terlahir darinya).

Para ahli tafsir berbeda pe,lrdapat mengenai malcna bapak dan

anaknya.

Sebagian mengatakan bahwa png dimaksud dengan bapak

adalah setiap bapak, dan yang dimaksud dqrg* '$(;t 
^AA"n 

setiap

yang mandul, yang tidak beranak. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

3739l.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Athiyatr me,nceritakan kepada kami dari Syarik, dari Iftushaifi
dari Ilsimah, dari Ibnu Abbas, tentang firrran-Nya, 'Xilirt|t
ia berkata, "Al waalid adalah yang beranak, sedangk* SV
adalah yang mandul, lang tidak beranr1.,l404

37392.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan ke,pada kami dari Suffan, dari I(hushaifl dari
''Ilsimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ;$61fi ia

berkat4 "Maksudn5ra adalah yang mandul dan tidak
5"orrr1.,l4o5

37393.Abu Kuaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada. kami dari An-Nadhr bin Arabi, dari

Ikrimalu te,ntang firman-Nyq 'X164.fi ia berkata,

"(Maksudnya adalah) yang mandul dan yang tidak
beranak."l{6

37394.Muhammad bin Sa'ad me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Afhku me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanlctr

Ibid.
Ibmr Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3433) dan Al Mawardi dalam An-Nukat
wa Al 'Uyrn (51275).

Ibmu Athiyah Mlarn Al Muhanar Al Wajb (51483),

t40a
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menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ayahlrr menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abtas, tentang firman-Nya,

ItY46t ia berkat4 "(Maksudnya adalah) bapak dan

anakn5/a."le7

Ada yang me,ngatakan bahwa adalah Adam dan

analarya. Mereka yang berpe,ndapat de,mikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

3739s.Zakaiyabin Yahya bin Abi zardahmenceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Ashim meirceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman-N1a, $(tl6t"Dan demi bapak dan anabtya,"

ia berkata, "Al waalid.OAan Adam, sedangkan 'iti1t ailaUn

anaknya."les

37396.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakm kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada krni, ia berkata: Warqa

menceritahan kepada kami, semnanya Qsa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najrlu dari Mujahid, tentmg firman All'h: 'XtV$6t

"Dan demi bapak dan anabtya," ia berkata" "(Maksudnya

adalah) anaknya."l{e

373g7.Bisyr me,nceritakan kepada krni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia bertata: Sa;id me,lrceritakan

kepada kami dari Qata.dalu tentang firman-Np, 'SV$6t "Dan

demi bapak dan anabtya," ia berkata, "(Maksudnya adalah)

Adm dsrr anakny4"lato

IUul.
Mujahid dalam tafsirryra 6* lZlT dan Ibmr Abi Hatim dalam tafsirnya
(10/3433).
Ibmr Abi Hatim dalam tafsinrya (108434t.
Al Mawardi dalxn ln-l,l1flst wa Al 'IJW 6mr.
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37398.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,

tentang firman-Nya, 'Xi1trl6:"DHt demi bapak dan analvtya,"

ia berkata, "(Maksudnya 
"aArD 

Adam dan anaknya."lalt

37399.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi

Zaidah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Khalid, dri
Abu Shalih, tentang firman Allab TtVlfi "Dan dani bopak

dan analarya," ia berkata, "(Maksudnya adalah) Adm de
anaknya."l4l2 

.

374}}.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia bertafia: Ahr
me,nde,ngar Abu Mu'adz berkata Llbaid me,lrceritakan k@a
kami, ia berkata: Aku melrdengar Adh-Dhahhak berkata

tentang finnan-Nya, fi6)6t"hn demi bapak dan anabtl/a,"

batrwa al waalid adalatl Admt, sedangkan 'ft6 adalah

analanya.lal3

3740l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Su&aru tentang firman-Nya,

XitT:r$6i "Dan demi bapak dan analetya," ia berkata,

"(Maksudnya adalah) Adam dan anaknya."l4l4

374}2.Yunus bin Abdil A'la me,nceritakan kepadaktq ia berkata:

Muhammad bin lJbaid me,lrceritakan kepada kami dri rrrme'il

bin Abi Khali{ dari Abu Stalih, t€Nrtaog firman-Nya, &q*-9,
"Dan demi bapak dan anabrya," ia berkata, *(Makw&;nr

adalah) Adam 66tr1attrk )ra-"1415

Ada yang me,ngatakan bahwa maksufoya adalah lb,rahim dm

AbdrFrazzaq dalam tafsirnya (3t 427).
Ibnu Katsir dalam taftim:/a (14854)-
Al Mawardi dalq,n An-Nukat wa Al 'Uyun (5D75) dan Ibnr ktsir dElm
afsimyz (14R54).
Ibmr Katsir dalam tafsirqa (14854).
Ibid.
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anaknya. Riwayat yang sesuai de,nganpendapat ini adalatr:

37403.Muhammad biri Musa A1 Harasyi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengir Abu Imran Al Jauni mernbaca ayat,

trt(tllt "Dan demi bapak dan analcnya," lalu berkata,

"(Maksudnya adalah) Ibrahim dan anaknya."lal 6

Pendapat yang benar mengeirai ini adalah pendapat yang

menyatakan bahwa Allah bersumpah dengan setiap bapak dan

anaknya. Ifu karena Allah me,nyatakan secara umum dengan setiap

bapak dan anaknya, maka tidak boleh mengkhususkan itu kecuali

dengan hujjatr yang berupa lhabar yang harus diterima, atau

berdasarkan logika. Namun tidik ada l:habar yang mengkhsuskan itu,

tidak ada bukti yang mengharuskan untuk mengkhususkannya, maka

harus tetap umurn sebagaimana dinyatakan-Nya.

Finnan-Nya, SaiSiigL;lt "sesungguhnya Kami telah

menciptalran manusia berada dalam susah payah." ki adalahjawabul
qasam ftalimat penimpal kata sumpah)

374}4.Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid,

menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Di sinilah letaknya

sumpah, SAig*I(fiil) 'sesungguhnya Kami telah

menciptakan marutsia berada dalam swah paya1rt.ti4i7

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai talarilnya.

Sebagian me,ngatakan bahwa maknanya adalah, sesungguhnya

Kami telah mencrptakap manusia dalam kondisi sulit, susah, dan lelah.

37405. Ali me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirrya (10/3434), Al Mawardi datzrn An-Nulcat wa Al
' Uyn (5 I 47 5), dan Ibnu Athiyah d"txn Al Muhanar Al Waj iz $ I a$).
Al Mawardi MamAn-Mtkatwa Al 'Wn (51275).
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menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, SA'tS*i(tritri "sesungguhnya Kami telah

menciptakan manusia berada dalam susah payah," ia berkat4
"(Maksudnya adalah) dalam kelelahan."lal 8

37406.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur brnZadzan,
dari Al Hasan, tentang 

^vut, $i'${6L'itr) "sesungguhnya

Kami telah menciptakan.manusia berada dalam snsah pUah,"
ia berkata, "(Maksudnya adalah). dalam kesulitan."lale

37407.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, i$g'#ii(;fLii)
"Sesungguhnya Kami telah menciptalcan manusia berada

dalam susah pUah," ia berkatq "Ketika diciptakan berada

dalam kesulitan. Tidaklah manusia menghadapi perkara dunia

..dan akhirat kecuali ia kesulitan."ra2o

37408.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Tsaur me,nceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
te,ntang firman-Np, $. A';{;iifjif. ;i) "Sesungg;uhnya Kami
telah menciptakan marutsia berada dalam susah payah," ia,

berkata, "(Maksudnya adalah) me,mikul perkara dunia dan

akhirat."l42l

Ada yang mengatakan bahwa (maksudnya adalah), dicipqkan
dengan kondisi yang tidak ada makhluk lain sepertinya. Riwayat-

riwayat yang sesuai denganpendapat ini adalah:

Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (51575).
Al Maumrdi &lam Aa-I,fulcat va Al 'UWt 6n7q.
Al Bagbawi dalamMa'alim At-Tmzil (51575).
Abemazzaq dalan taeiruya (3 1428).

lalt
tat9

l/420
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37409.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan k_Wada kami dari Ali bin Rifa'ah, ia berkata: Al
Hasan berkatq *Allah tidak menciptakan makhluk yang

mengalami susah pa),ah seperti yang dialami oleh

manusia."l422

37410....ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Ali bin
Rifa'ah, ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Abi Al Hasan

berkata tentang firman-Np, Saig'ijgL iir " Sesungguhnya

Kami telah menciptakan marutsia bqada dalam susah payah,"

batrwa maksudnya adalah me,nderita dengan berbagai musibatt

dunia dan kesulitan alfiirat.l423

37411.... ia berkata: Walci menceritakan kepada kami dari An-Nadhr,

dari Ilaimalq tentang firman-Nya, iKOiitiigL';it
"sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada

dalam susah payah," ia berkata, "(Maksudnya adalah) berada

dalam kezulitan."la?a

374l2.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepad" kmi dari Surym, dari Atha, dari Sa'id
bin lubair, dari Ibnu Abbas, te,ntmg firman-Nya, ';j.;l'.ij(jiL'ii)

iK. 4*5"*nguhnya Kani telah manciptakan manusia berada

dalam susah payah," iab€rkata, 'Dalarn kesulitan.'il42s

374l3....Mahran rnenserifakan kepada kmi dari Suflan, dari Ibnu

Iuraij, dari Atha, dari'Ibnu Abbas, ia berkata, "(Maksudnya

adalah berada) dalam kcsulitan pe ghidupaonla, beban yang

harus dipikulry4 kehidupamlrc, dan pertumbuhan

Ibnrr Abi Hatim dalam taftiruya (l0B434) dan Al Mawardi dalzrn An-Mt*tt
waAl'Uywt(sD7q.
Al Macardi Mlan An-Nukat,wa Al 'UW, 6D76) dm Al Qlnilhbi dalam
ta8irnya (2U62).
Al Mawardi Aqten An-Nikat rn Al 'llw, 6n7q dao Al Bagbawi dalam
Ma' alim At-Tarrzil (5 I 57 5).
rud.

YN,
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37414.... ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dari Suffan,

ia berkata: Mujatrid berkata tentang firman-Nya, $.eiirii
"Manusia berada dalam susah payah," bahwa maksudnya

adalatr me,nderita saat keluar gg'ggrryu.'{"

374l5.Muhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, sdmuanya (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, te,ntang firman Allah, O.;Jif
i{ "Marusia berada dalam stuah payah," ia berkata,

'T(esulitan."la28

Ada yang mengatakan bahwa malananya adalah, diciptakan

dalam keadaan tegak lunrs tubuhnya. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

374l6.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadalcu, ia berkata:

Ayatrku me,nceritakan ke,padalru, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayablu menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, te,lrtang firman-Np,

SAi*i16L'ii) ia berkata, "(Maksudnva adalah) tegak.

Dikatakan juga,'Kesulitalr."la2e

374l7.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Harami bin Ilnarah melrceritakin kepada kami, ia berkata:

Syr'batr menceritakan kepada kami, ia berkata: Lnarah

mengabarkan kepadaku dari Ikrimah, te,lrtang firman-Np' jii

Al Bagbawi dalamMa'alim At-Tanzil (51575).

Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al 'Uyn (51276) riwayzt s€,npa-

Ibnn Abi Hatim dalam taftirnya (lOB434).
Al Mawardi dadram, An-Nulut wa Al'UW (5127 5).

L25
t127

t125

t4,?9
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$. eigiit& ia berkata "Tegak, yakni tubu'rnya'"ra30

37418.Ibnu Basysyar. menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

me,nceritakan kepada kami dari Manshtu, dari Ibrahim, tentang

firman-Nya, SaiS*j(ft ii ia berkatq "Tegak-"r43r

37419.Ibnu Humaid menceritahan kepada kami, ia berkata: Malran
menceritakan kepada kami, Abu Kuraib me'nceritakan kepada

kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami, semuanlxa

(Mahran dan Waki) dari Suffan, dari Manshur, dari Ibratrim,

riwayat yang sama

3742O.Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Zatdahmenceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abi Khalid,

dari Abdullah bin Sladdad, tentang firman-Nya, '6l.ii(ffil)
Sa iaberkata, "Lums tubuhnya."

Abu Shalih berkata" '"Tubuhnya 1urus."1432

3742l.Yatrya bin Daud Al Wasithi me,lrceritakan kepada kanri, ia
berkata: Yahya bin Sa'id AI Qaththan menceritakan kepada

kami dari Isma'il, dari Abu $foalih, tentang firman-Nya, J,it

s. a';*iiifjJi ia bertata, 'Berdiri (tegak).'ra33

374z2.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aktl
mendengar Abu Mu'adz bertata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mende,ngar Adh-Dhahhak berkat4

"(Maksudnya adalah) diciptakan dengan karalcter tegak

Oerdiri) dengan dua kaki, tidak ada binatang png diciptakan

seperti karakter itu."lar

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 729) dm Al Qurth$i dalam tafsirrya (20162).

Ihru Arhiyah &lamAl Muhotw Al Wojb (5148/.).

Ibid-
Al Bagbawi dal"n Ma'alim At-T@,zil (51575).

ta:10
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37423.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada karri dari Mughiralu dari Mujatri{
tentang firman-Nya, $Aii;ii(jLii, ia bertcata, 'tlaik
(tumbuhnya ke atas)."1a35

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, manusia
diciptakan di langit. Riwayat yang sesuai de,lrgan pendapat ini adalah:

37424.Yunus menceritdcan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentang firman-Nya, fri ia berkata, 'Di langit. Itu disebut
al knbad."ta36

Pendapat yang tepat mengenai ini addah pendapat png
menyatakan bahwa malcnanya adalah, diciptakan dalam keadaan
menanggung kesulitan berbagai perkara dan bertrsaha me,lrgatasinya.
Jadi, malana firman-Np ;(.i adalah, dalam keadaan kesulitan.

Kami katakan bahwa pendapat inilah yang paling tepat, kare,lra

memang itu makna al kabad png dikenal dalam perkataan orang-
orang Arab. Contohnya adalah perkataan Lubaid bin Rabi'ah berikut
ini:

# Gii;itiCitzi#\q,f e5r.* *u
a

"Wahai mata, tid&hah luu menangisi Arbad

lrettka kami berdiri dan berkobarlahpermusuhan dalam kondisi
sulit."1437

Libat nur, Al Ma'ani kar1la Al-Alusi (3U135) dari Mujahid, deogan lafazh:
Dalamkcadaao dapat bcldiri tcgaL
Al Mawardi dtlon An-Nu*at wa Al 'Uytn (51276).
But qasidah syair kcmatian Arbad bin Qais, yaog redaksi awahya yaitu:

t:iiW)yrt# l-l n'o$,sit av
yti:, gtzgti';'+'.,1# yr'r${.l * ,pt

' Kala kanatlot menbgalkmt s es oorang,
ayah dan anokpun tidak lagi nengkhanatirkan.

ta3t

la36

ta37
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Finnan-Nya 'A&"*-j6#-1 *Apakah manusia itu
menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang Pun yang berhtasa

atasnya?"

Disebutkan bahwa ayat tersebut dituruhkan berkenaan de,ngan

seseorang dari bani Jamh yang biasa dipanggil dengan sebutan Abu Al
Asyaddin. Ia memang orang yang keras, maka Allah berfinnan,

"Apakatr orang yang kuat fisiknya ini me,ngira batrwa tidak seorang

pun )ang dapat menguasai dan mengalatrkannya? Sesungguhnya

Allahlah )rang mengalattkan dan me,nguasainya."

Firrran-Nya, l'd.rf iftil 3;ir "Dia mengatakan,'Aht telah

menghabislwn harta yang banyaV." Maksudnya adalatr, orang kekar

dan kuat ini berkatq rtfiku telatr menghabiskan harta png banyak

dalam memusuhi Muhammad SAW, sehingga alru me,ngeluarkan

banyak harta untuk itu." Ia berbohong mengenai perkataannya ini.

Kata ini adalah benhrk fu'al dui at-talabktd, yaitu al katsiir

'ban5xak", sebagianqra di atas sebagtan lainnya Dikatakan lalada bi
al ardh - yalbudu, )almi apabila mene,mpel pada tanah.

Para ahli tafsir berpend4at senada deirgan pend4at kami.

Mereka y"ng beryendapat demikian meiryebutkan riwayat-riwayat

berilrrt ini:

37425.Muhammad bin Sa'ad me,lrceritakau kepadaku, ia berkata:

Afhlil me,nceritakan kepadaku ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia bertata: Ayahku menceritqkan

kepadaku dari ayahnp, dari Ibnu Abbas, tentang apt, fJ{6
ia berkata, "Mahsudnya adalah hrta yang banlag-tlre

Afu jt stnt mengl:harofirfran sll,atu kclluwatiran tahadq Arfud,
padahal afu fidaklluuntirtefiadq ikan daa singo;'

Bait syair ini dicantumkan dal"r,a Ad-Diwnrykasrah, )"aitu dcnger lafazh
yaa 'ainu hallaa....LfutAd-Divorl, (hal. 50).r'3t A"-suyuthi drlarn Ad-Dwr Al Mo$u (S/514) dari Mujahi4 ia
cnyandarlcamya kepada Al Firfbi dm Abd bh Humaid.
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37426.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada karri, ia berkata: Isa me,nceritakan

kepada k*ri, Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kalni, sepwmya (Isa dan Warqa).dari
Ibnu Abi Najrh, dari Mujahid, tentang firman Allah, ft1{6
ia berkatq "(Maksudnya 4alah) katsiiran '!anlak'."143e

37427. Yunus menceritakan kepadalcu, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kaqli, ia berkata: Muslim me,ngabarkan

kepadakp dari Ibnu Abi Najih,,dari Mujatrid, te,ntang firman-
Nya, r:{.r(i.fti1 ia berkata "(Maksudnya adalah) harta

yang banyak."l{o

37428. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id mEnceritalcan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya" ft3gCaffi1
Ia berkata, "Bailak."l#I

37429:'Ibnt Abdil A'la menceritakan ke,pada karri, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
riwayat )rang sama

37430.Yunus me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada Fqmi, ia berkata: Ibnu Taid berkata
tentang fimran-Nya (4{( ia berkata, *Al-lubad adalah al
ka*iir' lang bdnyxl'."t a{z

Ada perbedaan qira'at di kalangan qurra' mengenai ayat

tersebut.

Ibntr Abi Hatim dalrn ta$irq/a (10R434).
Mujahid dalam taftimya (bL 729).
AMurazzaq dalam tafsinrya (3 I 428).
Az-Tarkasyi msn)r€hrtkan riwayat deirgan refaqhnyt dzlarnAl Burhan (ASl5)
bnkan dengan sarud mit dan Asy-Syaukani dalalnl Fath Al Sadir (514//-).

1439

I'll0
l44l

14,,2
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- Pada umumnya qwra'berbagai penjunr negeri membacanya

lil.16, dengan nftfifpadahurufya''

Abu Ja'far mernbacanya dengan tosydid.rg3

Qira'at yang bemar adalalL de,ngan taklrfif, kare'na

keseragarnan hujj ah p$a qufta' padan)'a.

Firman-Ny4 
t&f;iniA "Apakah dia menvangka bahwa

tiada seorang pun yang pelihatnya?" maksudnya adalatr, apakah

orang yang mengatakan tiJ.r6J<ifl *Aht telah menghabiskan harta

yang banyak," mengira bahwa tidak ada seofiIng pun )'rang melihat

pe,nggunaan hartanya sebagaimana yang ia nyatakan, batrwa telafu

menggmakannya?

3743l.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaztd

menceritakan kepada kami, ia bertata: Sa'id- menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tqrtaog U"t, 'Jf;do\'fi
*Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang Pun yang

melihatrrya?" ia berkat4 'llai mmusia, sesungguhnla kamu

akan dimintai peitmggggiawabo tentang harta ini, dari mma

karru memperolehnya, dm untuk apa lcamu

menggunaklrutlna?"I'l'14

37432.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan k€pada kami, ia berkata: Ibnu

Tsatr menceritakan kepada kami dai Ma'mar, dari Qatadalt
riwayatyang sama.

t./t! J.-hrr quno' membacanya ,jfl a*g- dtwmahpada h,nrf lazr, dnfartah
pada hunrfDa
ivt r;.Uia tor-U""ro1o ,tl, doag;s dhonnahPada keduarf
Abu Ja'far membacaqa 65, d€ngan dharnnoh pada hurd /azr, dn fathd yda
hnmf Do' discrta tasydid.
Diriwayatkan juga dari Abru Ja'far: rll, dqp.vrfrua parta tuntr&4'. LfuatA,
Muharrar Al Wai iz $ I a8$.ts Abdnrrazzaq dalam taftimya Q1428) dan Al Bagbawi 66,lam Ma'alim At-
Taruil(51575).
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"BulornlrrrhKanitclahnettbrr.ilcmlepadmn'Iaihnknh
nat+ lidruh dffJ dut knh bi}Itr. Dart Karrd telah

ttlerumlukl<on kcpadary a ihu iorlorrl,. T aapi dia tiadl
menemph iatorJ yang mendakibgi sul(ar- Tahtkahl<anutt

apalcah ialorrJ yortg mendakilngi sulorr itu? ffcrttu)
nelepaslwnfunak ilmi pefuuilal<an, dfrit trr,rln$qi n'alolrJ

pada twi kclaporror, \npfu) rnak yatim yang ailn
hubungan lc,q ab ot, atfiL or arJg mislcin y arrg songot f ruldr."

(Qs. Al Balad [90]: 8.16)

6i

Takwit llrman Alleh:

Kami teloh

memberikan hepadanya daa baah mcla, lidoh don dua buah bibin

Dan Kanti tehh menuniuhkan kcpdanya dua ialan Telapi dia

tiada menempuh lalan yang mendahi lagi suhan Tahuhah hona

apahah jatan yang mendahi lagi sukar ltu? baitul mdqoshan

budah dari pefiadakan, atau menbqi mahan pada hafi helaparan'

Ikepadal anah yatin yang ada habungan herubat, dut orang

misHn yang sanguf&ir)

Maksrdnya adalab bukakah Kmi lelatr mernberikm dua

buatr mata kepada orang rrang bedcat4 fif1J<il *Aht telah

U6+rt#)\
$@r-ts

@};;('(g:,tr@;;$(4

,sr;;.oxq'r@ii;'J5@'{xf uuirr:'@'';5s1i
i"{1i;{,f-.--.r@ iift$.@ f# (Butcofiah
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menghabistan hatta yang banyak," yaj1g dengan itu ia dapat melihat

hujiatr-hujiah Allatr ata.mya, lisan yang dapat mengungkapkan tentang

apa yang dinginkan dirinya, serta dua bualt bibir, sebagai kenikmatan

dari Kami atasnya untuk itu.

37433.Bisyr me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me'lrceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, ,;4rtJr4i1
;;AL6U@ *Bukankah Kami telah memberikan

kcpadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir," ia
berkata, "Ini adalah niknat-nikmat Allalt yang sangat nlxata,

yang de,ngan itu me,nrmtutrru unttrk bersyuhrr kepada-

Ny"."'*t
Firman-Nya, {.)$i'.fr-$t "Dan Kami telah menuniukkan

kqadanya dua jalan,t' maksudnya adalalL Kami telah me'lrunj,kkao

kepadanya ath-thariiqain *dua jalan". An'naid adalah jalan di

kainggian

Para atrli tafsir be,lteda pendryat meirgc,lrai maknanya

Sebagian mengatakan bahwa makspdnya adalah jalan kebaikan

dan- keburukan, sebagaimana firrran Allah, ffF4$i'^i;:iq
6;i{Y$"sesungguhnya Kami telah menuniufirya ialan yang hnus;

ada yang bersy.htr dan ada pula yang kafir." (Qs. Al Insaan l76J:3)
Mereka yang beryelrdapat demikian me,lryebutkan riwayat-riwayat

berikut ini: 
: .

37434.Abu Klraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

me'lrceritakan kepada kami dri Su$'an, dari Ashim, dfii ztrt,
dari AMullatr, tentang firman-Nya, ;r$$$B$i "Dan Kami

telah menwrjt*kan kepadanya &n iolanr," ia bertat4

"(Maksudnya ad4ah) kebaikm dm keburukan-"Iffi

Ibmr Abi Hatim dalam afsirqra (108434).
Ibid.

I'ltl5
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37435.Ibnu Humaid menceritakan kepada [ami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ashim, dari Zirr, .

dari Abdullall riwayat yang sama.

37436.Abu Kuraib menceritakan kepada kard, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Mundzir,

dari ayahnya" dari Ar-Rabi bin Khaitsam, ia berkata, "Bukan

dua buah pa5nrdara."l{7

37437.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Suflan

menceritakan kepada kami, Ibnu Humaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Hakkarn menceritakan kepada karri, ia
berkata: lnran menceritakan kepada karni, semuanya (Sufyan

dan lnran) dari Ashim, dari Zirn,, derii Abdullah, tentang

firman-Np, g;-*l1:ttfifi "Dan Kami telah menunjukkan

kepadanya dua jalan," ia berkata, "Jalan kebaikan dan jalan

keburukan."les

37438.Ib'nu Al Mutsanna me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Hisyam bin Abdil Malik menceritakan kepada ka-i, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashim

mengabarkan kepadalcu, ia berkata: Aku mende,lrgar Abu Wail
berkata: Abdullatr berkata tentang firman-N1ra, $Aia-l;--t
"Dan Kami telah menunjukkan kcpadanya dua jalan," bahwa

maksudnya adalatr jalan kebaikan dan keburukan.'#e

37439. Ni me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyrah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari lbnu Abbas, tentang

firman-Nya, y.frli'C:tft "Dan Kami telah menuniulckan

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al'Uyn (5D77).
Mujarhid detam tafiirnya (hal. 730).
Al Mawardi dale,n An-Nulut wa Al 'UW (51277) dao Al Bagbawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (5 I 57 6)

tu1
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kepadanya dua jalan," ia berkata" "Jalan lunrs dan

kesesatan."l45o

3744}.Mtrhanrmad bin Sa'ad me,lrceritakan kepadaku, ia berkata:

Afhku **seritakan kepadakrl ia berkata: Parnanku

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahktr menceritakan

kepadaku dari ayatrrya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Np,

{)Ai2{i-:\ft "Dan Kami telah menuniukkan kepadanya dua

jalan," ia berkatq "Jalan kebaikan dan keburukan."lasl

3T$l.Hannad bin As-Sari me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Simak, dari

Ilcimah, tentang firman-Nya, {-J$:t'\fi-ru,t "Dan Kami telah

menunjukkan kepadanya dua jalan," ia berkata, 'I(ebaikan dan

kebunrkan."la52

37442.Ibnt Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

me,nceritakan kepada kami dari Abdullatl trbnu Ar-Rabi bin
Khutsaim, dari Abu Burdah, te,ntang ayat, {-fii4ei-:\ft "Dan

Kami telah mmunjukkan kepadanya dua ialan," ia berkat4

'Yang jelas itu bukan dua buah payudara."las3

37423.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, dari Suf)ran, dari Manshur, dari

Mujahi$, ia berkata, 'I(ebaikan dan keburukuo.trl454

37444.Muhamnrad bin Amr me,lrceritakan kepadalcu, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, iaberkata: Isa me,nceritakan

kepada kami, Al Harits me,lrceritakan kepadakq ia berkata: Al

rt$ fbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1013434) dan Al Mawardi dzlam An-Nufut
wa Al 'U1run (51277).
Ibnu Abi Hatim dalan tafsirryra' (lOR434).
llas ttugi1 dalarn tafsimya (141356).

Al Muzzi dalam Tahtuib Al Kanal Q4la$).
Mujahid dalam taftirqra (hal. 730).

t,rst
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Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

me,nceritakan kepada kami, semuail)ra (Isa dan Warqa) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, 'r(;--t
ii-$'li"Dan Kami telah menunjukkan hepadanya duaialan," ia
berkata" "Jalan kebaikan dan kebunrkrr.rrl455

3T*S.Diceritakan kepadaku dari Al Husairu ia berkata: AInr
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya, {.4i"9:^ft "Dan Kami telah

menunjuk*an kepadanya dua jalan," ia berkat4 'Talan

kebaikan dan jalan kebunrkan."la$

3746.knrd,r bin Musa menceritahan kepada kami, ia berlota: AMul
Warits memceritakan kepada karli, ia bertata: Yunus

me,nceritdcan kepada kmi dari Al Hasan, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda,

6 .IlC.- t. .t,,. -.4,.,... .. lo t -,to t.zI,y -l jJl Ja; Jl> t-i ry3 uJ, .rt' J'ai :9lJa; L.-A

"Itu adalah dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kektnrkan.
Lalu apa yang membtmt jqbn kckuukan itu lebih katian cintai
darip ada j al an kcbaikanlt i 457

3747.Mujahid bin Musa me,nceritakm kepada kami, ia bertata:
Yazid bin Hanrn menceritakan kepada kami, ia bertata:

Athifh Abu Wahb mengabrkm kepada kami, ia ber*ata:
, Aku me,ndengar Al Hasan berkata: Rasulullah SAW UersabAe

ttss 16i4.r'$ Ib,ru Katir dalamufsir4n (14/350.t"7 Al Mmdziri dallua At-Toghib wa At-TarhrD (4/E0) dao Iblnr Adiy dalm lt
Kailil(3856).

ol.
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ii,., W$ r']st'i-l't r-Z;tL.r.:gtil;6 
"ft 

rf
i;:t#;'q\';l Pr

"Ketahuilah, bahwa itu adalah dua jalan, ialan kcbaikan dan

jalan kcbuntkon. Lalu apa yang menbuat ialan kcbuntkan itu

l ebih kalian cintai daripada i alan kcbaikanv tt 4ss

37A8.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hiqram bin AMil Malik meirceritakan kepada kard, Syr'bah

menceritalcan kepada kami dari Habib, dari Al Hasan, dari

Nabi SAW, riwayat serupa.

37Ag.Ya'qub menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Ulafiah

me,nceritakan kepada kami dari Abu Raja, ia berkata: Al Hasan

berkata tentang ayat, -{-r*)i'rg};t "Dan Kami telah

menunj ukkan kep adanya dua i alan," bahwa disebutkan kepada

kami bahwa Nabiyullah SAW bersabda,

i ,?t ito: ,-#t i.*I :9r3r-31 Li #l ,usfu 6 U

t -*41 #'u'&r;l )t':g;,F
"Wahoi manusia, sesunguhnya itu adalqh dua ialan, jalan

kebaikan dan jalan kcbttrukaa. Lalu aPa yang memktat ialan
keburukan itu lebih kalian cintai daripadaialan kcbaikantTrt4'e

3745}.Bisyr menceritakan' kepada krrri, ia bedota: Ya d
menceritakan kepada kard, ia bertata: Sa'id me,lrceritakan

ke,pada kami dari Qatadah, tentang ayat, ;/)Ai'^fi:tft "Dan

Kami telah menunjuk*an kqadanya dua ialan," ia berkata,

Al Qrnthubi dalam tafsir4ra (2U65), Ath-Thhrmi dalam l, Ausath (3n7\,
Ibnn Hrijar dalam Fath Al Bari (8104), dan lb,nu Ifutsir .lal'm tafstnya
(l4R50.
Ath-Thabmni &lm Al Kabir (8n64.
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'Disebutkan kepada kami bahwa Nabiyrllah SAW bersabda,

i,?rTJ:,-#1 L.3:;:r:,Lir ti til ,)61 6U
tdt #'u'€q";l?tit"l ;;

'Wahai manusia, sesungguhrya itu adatah dtm jalan, jalan
lr.ebaikan dan jalan kebuntkan. Lalu apa yang memktat jalan
lreburukan itu lebih fulian cintai daripada jalan
trebaitranxYtt46o

3745l.Ibnu Abdil A'la mEnceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsar menceritakan kepada kmd dari Ma'mar, dari Al Hasan,
tentang firman-Nya, {-r$i'e;:b, "Dan Kami telah
menunjuklcan kepadanya dua jalan," ia berkata, 'Nabi SAW
bersabdq.

)LJ'u'eL';l'At'-L: JL t1t ettt&J LL t:l
' U.Jl

'sesungguhnya itu atdatah dua jalan. Lalu apa yang membuat
jalan keburulcan itu lebih kalian cintai daripada jalan
kebaikanTnt46t

37452.[Yunus menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Wahb
me,lrgabartan kepada kami, ia berlota: Ibnu Zaid berkata
t€,ntang firman-Np, $$iii(ii-;u.t "Dan Kami telah
menunjuklcan kepadanya dua jalan]' bahwa Rasulullah SAW
bersabda,

.;)t )"J'u'e{;l?t'i; p: y ,9r1.J t:-;,;it

"Sesungguhnya itu adalah dua jalan. Jangan sampai kita

r'60 Ibnu Ikair dalam tafsirnya (14t357) *emanntntal dari Qatadah.I'16r dahrntafsirnya Ql42g).
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menjadilan jalan keburakan lebih kalian cintai daripada jalan
kebaikan.'lta62

37453.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata

te,ntang firman-Nya, p;-*lfS:r6 "Dan Kami telah

menunjukkan kepadanya dua . jalan," bahwa (maksudnya

adalah) jalan kebaikan dan keburukan.

Ia lalu membacakan firman Allah, j4itifi:-iLly
"Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lunts."
(Qs.Al Insaan [76]: 3)1463

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalalL dan Karni

telah menunjulkannya kepada dua buah payudara (buah dada), yaitu

dua jalan susiu yang dengannya ia makan, dan dari itu tumbuhlah

dagrng serta tubuhnya. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

37454.Abu Kuraib me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Aqal
menceritakan kepada kami dari ayabnya, dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Nya, {.r$iarfiS; "Dan Kami telah

menunjukkan kepadanya dtm jalan," ia berkata" 'Maksudnya
adalatr dua buah dada."rM

37455.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepadak.*i 41n Al Mubarak bin Mujahid, dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhalq ia berkata, "Dua buatr dada."ltrs

Bagian ini rclah hmtur dari trnmi meiretapkann)ra da;i nastah
lain-
Atsarini dikehrarkan olehAl Qadba'i dalamMumad Asy-Syihab Q1235).
Kami tidak rEn€rmllam)ra d€ngan lafazh dan sanad iai dalam referensi.
refcrcnsi yang ada paaa u-'1.
Ab&mazzaq dalam taftirqn (31429), Iblnr Abi Hatim dalam taftirqra
(lOB434), danAl Bagfuwi d"lzrnMa'alim At-Taruil (51576).
Ibnu Athiyah daJan Al Muhanar Al Wajiz (51484) dao Al Bagbawi dalam

t4rfil

li6{

l4dt
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Pendapat yang lebih tepat menunrt kami menge,nai ini adalah
pendapat yang menyatakan bahwa maksudnya adalah jalan kebaikan

dan keburukan. Ini kare,na kami hanya mengetahui dua macam
pendapat mengenai ini, )xaitu yang telatr kami sebutkan, dan yang

menyatakan sebagai dua buah payrdqqa (buah dada). Jika yang

dimaksud itu addah dua jalan susu, maka sesungguhnya ketika Allah
Ta'ala menyebutkan nilonat-nikmat-Nya kepada para hamba dengan

nrman;]{ve q@fui W'^,i;43 r-# #'fi ,pif UiLGt
j+?i'it;:S "sesungguhnya Kami telah ienciptatran manusia dai

setetes mani yang bercampur yaig Kami.hendak mengujinya (dengan

perintah dan larangan), karena itu Kami jadilan dia mendengar dan

melihat. Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lunts."
(Qs. Al Insaan 176l: 2-3) maka sesungguhnya Allah me,nyebutkan

tentang petunjuk-Nya kepada jalan kebaikan )rang termasuk di antara

niknat-nilomat-Nya. Demikian juga firman-Nya, $A?{;-rrt "Dan
Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan."

Firman-Nya, '{5,i1'#$ "Tetapi dia tiada menempuh jalan
yang meidaki lagi sukar," maksudnya adalah, maka dia tidak mendaki

'Aqabah, lalu me,nempuh dan melewatinya.

Disebutkan bahwa al Aqabah addatl sebuatr guung di dalanr

Jahanam. Mereka )xang bery€ndryat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

37456. Muhammad bin Al Mutsanna me,lrceritakan kepada kami, ia
berkata: Yahya bin Katsir menceritakari kepada ftarni, ia
berkata: Syr'bah me,lrceritakalr kepada kami dari Abu Raja,

dari Al Hasan, te,ntang firman-Np, ";1;1'r*11y, ia ber*atq
" Aqabah berada di dalam Jahararr"t46o

37457.Umar bin Isrna'il bin Mujalid menceritakan kepadakra ia

Ma' alim At-T@rzil (5 I 57 6).r5 lbnnKatsir dalamta8imya (t4R57).
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berkata: Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami dari
ayahnya, dari Athiyah, dfii Ibnu Umar, te,ntang firman-Nya,

";f;ia*t[,fi ia berkata, "(Makzudnya adalah) sebuah gunung

di dalam Jahanam."l467

37458.Ya'qub menceritalcan kepadaku, ia berkata: Ibnu tllayatr
menceritakan kepada kami dari Abu Raja" dari Al Hasaq

' te,ntang firman-Nya,'-;5,i1:fi5 ia berkata, "Jahr,am."l468

37459.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 "i{ii'fisifi ia
berkat4 "Sesungguhnya itu menrpakan jalan yang sangat

mendaki, maka dakilatl dengcr ketaatan kepada 411.1r.rrla6e

3746}.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
tentang firman-Nya, ";7;1'fi5 ia berkata, 'Neraka memiliki
jalan mendaki selain titian jembatar,."l470

3746l.Ibnu Basysyar menceritakan kepada \.*i, ia berkata: Wahb
bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayablu
menceritalcan kepada kami, ia bertata: Aku me,lrdengar Yahfra
bin Ayynb me,nceritakan dari Yazid bin Abi Habib, dari
Syu'aib bin Zur'alr, dari Hanasy, dari Ka'ab, ia berkata telrtang
ayat,'i5;rt'i:6ii buU*" makzudnya adalah tuj uh puluh deraj at
di dalam J'ahanarn.la7

Pada redaksi firman-Nya, 'filr'elfi han)ra disebutkm i satu

Ibnrr Abi Hatim dalam tafsirnlnr (108,434) dm AI Mawardi dalen An-Nukat
wa Al 'Uytn (5D78).
Ibnu Attiyah dalar.Al Muhmro Al Vajiz (514t5).
Ibnu Katsir &lam tafsimlp (14R57).
Affirrazzaq dalarn tafsiraya Q I 43O).

Ibnu Abi Hatim dalam taftinryr (l0B4Y), Abu Nu'aim dallm Hilyah Al
Auliya' (51372), dan Iblnr Ikair dalam a&irnya (14R57).

t$7

t46t

to
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kali, padatral orang Arab hampir tidak pernah menyebutkannya satu

kali dalam pefkataan mereka pada ungkapan seperti ini. Mereka selalu

mengulangnya dengan redaksi lainnya sebagaimana firrran-Nya ii
'7-{i331*Oon ia tidak mau rnembenarknn (Rasul dan Al Qur'an) dan

tidak mau mengerjakan shalqt." (Qs. Al,Qiyaamatr [75]: 3l) J7{
5jl* l{i ;TS *ftdok ada kekhawatiran terhadap mereka dan

tidak (pula) merelm bersedih hati." (Qs. Yurmus [10]: 62) Sebenamya

di sini juga seperti itu, hanya saja dicukupkan dengan makna redaksi

lai& sehingga tidak diulang, yaitu redaksi firman-Nya ketika

menafsilkantentangpenempuhmr.Al'Aqa,bah,,si;;-CY431@i$U
tjir:, ;rji irt?t@t ifr;'i($aj,@ {. i,14-@'# "(yaitu)
melepaslrnn budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari
lrelaparan, (kepada) anak yathir yang ada hubungan kerabat, atau

orang miskin yang sangat fakir. Dan dia (tidak pula) termasuk orang-

orang yang beriman." Allah menafsirkannya dengan tiga hal. Jadi,

seakan-akan pada awal redaksi Allah berfirman, 'Maka dia tidak

melakukan anu, tidak pula anu, dan tidakpula anu."

Ibnu Zaid menalmrilkailtya de,lrgan makra afalaa'tnengapa
dia tidalc". Orang )ang menakrrilkmnya demikian tidak perlu

menyatakan bahwa pada redaksi ini adalah kata yang ditinggalkan.

Klrabar dari Ibnu Zardillrt adalah sebagai berikut:

37462.Yunus me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

setelah menrbacakan a4'-t;.:1a6tt'ji i" bok"t , 'Me,ngrya ia

tidak menempuh jatan fang darinya terdapat keselamatan dan

kebaikan? Allah lalu berfi rman,'-:'ijlu, a:;J16, Tahukah kamu

apakah jalan yang.mendaki lagi sukar ilv'7io2
' 

Firman-Nyq ''ifiitY;tilit1(is *Takrkah kamu apakah jatan yang

mendaki lagi sukar ira?" maksudnya adalah, apakah engfau tahu, hai

rr?2 61 Mawardi dalzm' An-Micot wa Al'Ilyrot (5D18).
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Mulartmad, apakah itlu Al'Aqabah?

Allah SWT lalu menjelaskan tentang apaAl 'Aqabah,apa )xang

dapat menyelamatkan darinya, dan bagaimana menempuhnya? Yaitu,
'Mendaki dan menempuhnya adalah dengan melepaskan budak dari
perbudakan" serta merahasiakan ibadah." Sebagaimana riwayat-

riwayat berikut ini:

37463.Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Ulayatr

menceritakan kepada kami dari Abu Raja dari Al Hasan,

tentang firman-Ny4 i$'g;@'{iel6o,jj:6 "Tahukah kamu

apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan

budok dari perbudakan," ia berkata, 'Disebutkan kepada kami
batrwa tidak seorang muslim prm ),ang melepaskan budak

muslim dari perbudakan kecuali me,njadi tebusannya dari api

neraka."l473

37464.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menoeritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang .1,at, i.6@'';+StYa,tl:ft
'iiir*Tohutah kamu apakah jalanyang mendaki lagi sukar itu?
(Yain) melepaskan fudak dari perktdakan," ia berkata,

'Disebutkan kepada kami bahwa Nabiyullatl SAW ditan>ra

tentang merrerdekakan budalg )rang bagaimanakah lang
paling besar pahalanya? Beliau prm bersabda,

.tl; t;

' Yang paling tinggi harganya' ."ro4

t7465.Bisyr menceritakan kepada krni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadalq ia berkata: Salim bin Abi Al Ja'd

Ibrnu Kaeir dalam tafsirul/a (14/3fi) seananwfu'.
As-Supthi dalam Ad-htrr Al Mo*ar (81 523).

'td

t17'
t17a
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menceritakan kepada kami dari Ma'dan bin Abi Thalhah, dari

Abu Najih, ia berkata: Aku mendeirgar Rasulullah SAW

bersabda,

'a Pk ;ut Jrc ii,r "ofi i"r7t.- t'-t',yl /P v-j

-iil" gf-*r*r.16 u g:|j* l\+'U (Ao ,y(b

,vW'u Pk iui Jru ii'r lri 'i';r-i il1 
"'';tl, .)g,n6l?1\+.u*,

*Muslim mana pun yang 
^"m,erdelrakan 

laki-laki muslim,

maka sesungguhnya Alah meniadilcan itu sebagai tehtsan dai
setiap tulangnya, yaitu ulang-tulang yang memerdekakannya,

dari api neraka. Wanita muslimah manalrun yang

memerdekakan budak peremPuan muslimah, maka

sesungguhnya Allah manjadikan itu sebagai tebusan dai
sgtiap tulangnya, yaitu tulang-tulang yang memerdekakannya,

dari api neraka."r47s

37466....ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadalu

dari Qais Al Jadzard, dari Uqbah bin Amir Al Juhani, bahwa

Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa memerdekakan budak beriman, maka itu adalah

tebuannya dari api neraka."ro

37467.Ibnu Aldil A'la menceritakan kepada kalni, ia berkata: Ibmr

I'r75 Ahad dalam msnadnya (4lll3) dar Abu Daud AtbThayalisi dalam

nusnadnl'a (lll57).
rz6 a6o Ya'la dalam mrsnadqra (31296), AdrThahrani ,d,qlarn Al Kabb (17832)

dcngan lafZtzh dan salrud-r.yo sera Ahad dalam mrsnadqra (51244) d^rt
Mu'adz.

.)61'u i3tq ,i' ,4,i -.:it',*l';
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Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentan E ayat, '';;StYai,;11V5 *Tahukah kamu apakah iatan yang

mendaki lagt sulrar itu?" Ke,mudian Allah me,lrgabarkan

tentang cara mendakiny4 XtlJ@ iit'it *(Yaitu)

melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan."r&1

Adaperbedaanqira'at di kalangan qura' mengenai ini.

Sebagian qwra'Mafeah dan umumnya qufta' Bashrah, serta

riwayat dari Abu Ishaq dan Al Kisa'i dai qurra'Kufah, me'mbacanya

*fir'tii utt.

Abu Anr bin Al Ala', sebagaimana khabar yang sampai

kepadaku, berdalih mengenai hal tersebut de,ngan firman-Ny4 it'.'b?i
tfit|.a$i*Oan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman."

Seakan-akan maknanya (mellrrutnya) yaitu, maka ia tidak

memerdekakan budak dan tidak pula me,lnberi makan, kernudian tidak

pula termasuk orang-orang beriman.

Pada umunn)'a qurra' Madinah, Kufah, dan 'Syart
. -'a'I,memDacanya *.t:6, dan bentuk idhafah, serta illtf, sebagai

mashdar.rns

tou Abdurrazzaq dalam tafsirrya (3/430).
t{7t 16ro Katsr, Abu Am, dan Al Kisa'i membocanya 3lj, dengao fathah pada

huruf fr4f, Mereka mcnjadikannya sebagai f il madhi, dan Lii pada posisi

nashab iebagai maful bih.;;Cf 3t aisclaraskm dcngm ali.

Orang Arab m:,agaakatfakrll/l,t al asiir wa o'rahn - aful:hhu -faklanr "aht
mcmbcbaskan tawanan dan gadaian". Jadi, noshdar (infinitifl-aya Etrgftuti
lafazhnadhi.
Abu Am berkata,'?embenaramya adalah firman-Nyra lfii:e5f'u:b?t, kareoa
't-irlLi adzlahfr't, maka yang dr-'athf-lsm kcpadanya juga hanrs sepcrti itq
sqfiti ungkapao afalaa fa'ala? 'rcBgqn tidak melahrtan?' Kcrnnlian
dikatalon dengan Daknan1la fahalla fal*a raqabatan au ath'ana fa kaana

minalladziha Mmanuu'mcngppa tidak relcpaskan budak dari pertudatan,
atau memberi rnnkan sehingga dia bisa tsmsut orang-omqg 1mg baiman'."
Itbli qira'at laimya to"O*"f i{r'if, Ann bcNilt* nudhaf, dan l:[jl,
dcngan ftasra h pada hunrf alf
Abu ubaidah bertaa: '-,,filfl3lfi, yakni rcogapa dia tidak rcncryuh jalan
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Pendapat yang benar mengenai ini adalah, kedua qira'at inr
sama-sama populer, bahwa pura qlurra' kadang membaca dengan

keduanya. Penakwilannya juga dapat dipatrami. Oleh karena itu,
dengan qira'at manapun seorang qari' membacanya, telah dianggap
benar.

Qira'at-nya yang dalam bentuk fi'L, taMlnya adalah, tetapi
dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar, tidak
memerdekakan budak dari perbudakan, serta tidak mernberi makan,
kemudian tidak pula. termasuk golongan orang-orang beriman.
Redaksi firman-Nya, 2riXi6$i:riV, *ranukah kamu apakah jalan
yang mendaki lagi sukar itu?" sebagai ungkapan takjub dan

membesarkan. Qira'ah im lebih bagus nadanya dalam bahasa Arab,
karena kata ith'aam adalah isrz, sementara redaksi, t$l:iji';rr:O?t
"Dan dia termasuk orang-orang yang beriman," adalmthf;,L padatral

orang Arab biasanya mengembalikan isz kepada ism yang senrpan)ra,

dun fi ' t kepada fi7 juga. Seandainya redaksi ayat itu berbunyi, lrtf bf 'j

yang mendaki dan sukar sewaktu di dunia.
Kernndian Allah menafsirkan aI 'aqabah dengan Umrman, 'iS@*''4XlCi$Jf:,

fi;e;1;.4ytt@';{"Tahukth kamu apalcah jalan yang **dotti lagi sulcar
itu? (yaitu) melepaskan budak dan paktdalun, atau menberi malun pada
hai lcelaparan."
Alasan mereka adalall itulah p€nsfsirao firman-Nya, ''AllV,^:;JW *Tahukah

lramu apal<ah jalan yang mendaki lagi sukar itu?"
Allah lalu mengabarkan teilang itu dengan Ucrnqaq il\t@'#;'li;*(Yaitu)
uelepaskan budak dai perbudalcan, atau memberi malua." Ini senrya dengan
firman-Nya, zi >Ciir11116 "Dan tahukah kamu apakah Neralca Hauriyah iru?"
(Qs. Al Qaari'ah [01): 10)
Allah lalu berfirrnan, or*!3,C *(Yaitu) api yang sangat panos." (Qs. Al
Qaari'ah [1Ol): 1l) 'ifita;ilYi "Dan tahuluh kamu apakah Huthamah
rtn?" (Qs. Al Humazah [0a]: 5) 2,'i$i 

iti 3(, 
*(Yaiu) api (yang disdiatran

Allah) yang dinyalakan." (Qs.Al Htrmazah tlOal: 6) dtlii-Yi$1:Yt 
*Tahukah

lumu apalrah Hai Pembalasan itu?"" (Qs.Al Infithaar [82]: 17) #431ii.qie '(Yaitu) hari (ketilu) seseorang tidak berdqya sedikit pun...." (Qs. Al
Infitbaar [82]: t9)
Lihzt flujj ah Al Qira' at (h^1. 7 g, 7 65).

l'642
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t't.j.T'i-lr';14,.maka itu lebih baik dan lebih serasi dengan redaksi

ith'aam dan fatrk, daripada redaksi, 'b?t. Oleh karena itu, saya

katakan batrwa ',-jLl \lfii:ti teUin terarah dari segi tata bahasa Arab

daripada yang lain, walaupun memang- yang lain mempunyai aratr

tersendiri yang cukup dikenal, bahwa ilf aisembunyikan kemudian

dikerurkakan, sebagaimana ungkapan Tharafah bin Al Abd berikut

ini:

qN'uf',yeriitr 'til,f ol# Al,'tLl $-,*t:Jt t^lfitf
"Ketahuilah, wahai Zajiri, bahwa aht akan mengihtti pqperangan

dan menyaksikan beragam kenilonatan.

Apalrah englrau dapat mengekalkanht?"| 47 e

Artinya, ketatruilah, watrai lazlri, aku akan mengikuti
peperan8an.

Kalimat wa an asyhad merupakan bukti kuat batrwa kalimat
ini di- 'athaf-kankepada sn lainnya sep€rti itu yang sebelumnya. Oleh

karena itu mereka memrbolehkannya. Jika arahnya deurikian, maka

redaksi firman-Nya, XDJ@{$U *(Yaitu) melepaskan ktdak dari
perbudakan, atant memberi makan," adalah penafsiran redaksi firman-

Nlq 'ijIif (,,16,;1:6 "Tahukah lcamu apakah jalan yang mendaki lagi
sukar l'tz?" Seolah-olah dikatakan, tahukah kamu apakah jalan fng
me,ndaki dan sukar itu? Yaitu )+);;'iS "Melepaskan budak dari
perbudakanJ' {J)3,si iiAb\il "Atau memberi makan oa(a- lqri
kelaoaran." Ini sebaeaimana firman Allah Ta'ala, -.31i6)it;1:Vtkelaparan." Ini sebagiimana n -* Allah Ta'ala, 4li6{t;1:V,

..a.. - .r.-D-.fr;'l

r'7e Ini adalah bait syair dari mr'allaqahya yang tcrkenal. Lihat Ad-Dtwan @al.
32).

"Dan tahukah kami apakah Neraka Hawiyah l'a?" Allah lalu
berfirman, n.i.Y3r: * (Yaiu) api yang sangat panas." (Qs.-.al

Qaari'ah [01]: 1O-ll) sebagai pe,nafsiran finnan-Ny4 '42a'itS
"Maka tempat kcmbalinya adalah Neraka Hanviyah." (Qs.Al Qaari'ah
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[01]: 9) Allatl kernudian berfirman, "Dan tahukah kamu apakah

Neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas."

Firman-Nya, 'i1;-1 d gi C'et \l "Atou memberi makan pada
hari kelaparan," maksudnya adalah, atau memberi makan pada hari
dziimajaa'ah'kelaparaa".As-saaighartinyaal juu"'lapaf '.

Para atrli tafsir berpendapat se,lrada dengan pendapat kami.
Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat
berikut ini:

37468.Muhammad bin Sa'ad merrceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku me,nceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang aW, N\i\
fi6;1;g "Atau memberi malcan pada hari kclaparan," ia
berkata, "Maksudn5a adalah biyaum majaa'ah 'hari
kelaparan'."1480

37469.A1 Hasan bin Arafah memceritakan kepada kami, ia berkata:

fhAia bin Hayyan Ar-Raqqiy Abu Yazid me,nceritakan

kepadaku dari Ja'far bin Barqan, dari Ikimah, te,ntang fiman-
Nya {iJi6r;;CLftJ *Atou memberi makan pada hari
lrelaparan," ia berkata, "(Maksudnya adalah) dzii majaa'ah
'kelaparanr.rrl48l

3747}.Muhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,nceritakan

kepada kami, AI Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkaia: Al
Hasan me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
me,nceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqa) dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahi4 teirtang firrran Allalt 6ifi.A
#*Pada hari kelaparan," ia beftata, "(Maksudnya adalah)

Ibnu Abi lla6arlalem tafsirnf.a (108435).
Ibru lGtsir dalam tafsirnya (1486l).

l/tEo

t/ttl
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al juu''lapar'."r

37471.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Salid menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, ,sr;;Cfi,t:i
'{iA"Atau memberi makan pada hai kelaparan," ia berkata

'?ada hari berselera terhadap makanan."l483

37472.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Utsman Ats-

Tsaqafi, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, I
'5,56;1;uPada hari kclaparan," ia berkatq "(Maksudnya

a.dalatr) maj aa' ah'kelaparartt :>t484

37473.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Utsman bin Al
Mughiratr, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sailra.

37474.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan'kepada

kami, ia berkata: Aku me,lrde,ngar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Ny4 'i!:1,9iij.t2 *Pada hari kelaparan,"

bahwa (maksudnya adalah) 
^oj 

aabft 'kelaparanr.,l485

Firman-Nya, '*!.i$q "(Kepada) anak yatim yang ada

hubungan kerabat," maksudnya adalah, atau mernberi makan pada

hari kelaparan kepada anak kecil yang tidak lagi meurpunyai ayah,

yang ada hubungan kerabat de,lrgannya, fitu anak yatim )ang
mernpnnyai hubungan kekerabatan dengannya. Dzuu al maqrabah

maksudnya adalah dzuu al qaraabah. Sebagaimana riwayat berikut
ini:

le uuiania dahmtafsimya (hal. 230).r'83 Ib'm I&tsir dalamtafsi4ra (l4l36t).te Muiahid dalam tafsirnya (hal. 370) dao Ibmr Abi Hatim dalarn tafsim)n
(r0a43s).

r't5 Ibnu Katsir dalam afsimya (14136l).
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37475.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud bery'ata

tentang firman-Nya, ,:.iti$ *(Kepada) anak yatim yang
' ada hubungan kerabat," batrwa maksudnya adalah dzaa
" qaraabah'\urgada hubungan keiabat.-1a86

Firman-Nya, til$(*..$ *Atru orang miskin yang sangat

faHr.- Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai penalanilan firman-

Nvu tji$?
Sebagian mengatakan bahwa maksudnya adalah dnu al-

lushuuq bi.at-turaab'\ng bersenhrhan dengan tanatl". Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

37476.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adiy menceritalcan kepada kami dari Syu'balu ia berkata:

Al Mughirah me,ngabarkan kq.p:9F &l Mujatrid, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya, ti:$($*31"Atau orang miskin

yang sangat faHr,u ia berkata, "(Maksudnya adalah) yang

tidalc mernpunyai tempat selain turaab c1rrr.1rr.,l4E7

37477.Mutharrif bin Muhammad Adh-Dhabbi menceritakan kepada

l€mi, ia berkata: Abu Ashim me,nceritakan kepada kauri, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Mughirah,

dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, riwayat ]rang sama.

37478.Ibnu Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adiy menc€ritakan kepada kami dari Slnr'balu dari

Hushain, dari Mujahi{ dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,
'$,fi${r*tr "Atant orang miskin yang sangat fakirl' ia

berkata, "(Makzudnya adalah) 1ang tidak ditutupi kecuali oleh

r't6 Al Bagbawi dalam Ma'alim At-Tarail (5/57t) dcngan lafazhy|' taPi btdon
dengansazadini.wn n1 qft1uti dalam tafsirnya QOnq dcng.o lafirz.hya dan Mujahid dalem

tafsirqra (hal. 731) senrya itu.



Tds*AtfiIru&rrt

turaab 'tanah:.'148

37479.Zakaiyabin Yahya bin Abi Zatdahmenceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Syr'bah,

dari Al Mughirah" dari Mujahi( dari Ibnu Abbas, te,ntang

firman-Nya" tilt "Yang sangat faHr," ia berkat4

"Maksudnya adalah, tidak mempunyai tempat selain turaab
rlarrrlrr.rrl4E9

37480.Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Jarir

me,nceritakan kepadaku dari Mughirah, dari Mujahid, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya, itil$(*t'rl "Atau orang miskin

yang sangat fakir," ia berkata, "(Maksudnya adatah) yang

tidak merrpunyai tempat selain turaab etarrhr.rrl4eo

37481.Ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari

Mujatrid, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ii;$Ld*tr
"Atant orang miskin yang sangat fakir," ia berkata

"(Maksudnya adalatl) orang miskin yang terheurpas di'turaab
3?rnalrr.rrl49l

37482.Abu Hushain menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abdullah bin

Ahmad bin Yunus menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abtar menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Mujahid,

dari Ibnu Abbas, te,ntang firman-Nya, i,fi$(S*il "Atau

orang misHn yang sangat fakir," ia berkata, "(Maksudnya

Kami tidak menennrtannya dengan lafazh ini dalam referensi-referensi yang

ada pada karni.
Ibnu Hatim dalam tafiirqra (104435) d€ngan Wazh: Yang tidak terlindungi
sesuatu pun dari tanah."
Ibid.
Ikmi tidak meiremrkanryra dengan lafazn ini drlam refercxrsi-refercnsi yang

ada pada kami. :

Ibnu Hatim dalam tafsirnya (108435) d€rlgan ltfazh: Yang tidak tcrlindtmgi
sesuatu prm dari tanah."
AlBagbawi dalamMa'alimAt-Tanzil(51578):. :

ta89

t49o

l/t9l
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adalah), yang tidak terlindrurgi oleh apa prm dari turaab

'tanah'."1492

37483.Ya'qub me,nceritakan kepadalnl ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain dan Al
Mughirah menceritakan ke,pada'kami, keduanlra dari Mujahid,

dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, tfi$(S*i "Arou

orang miskin yang sangat foHr," ia berkata, 'Maksudnya

adalah yang bersentuhan dengan tanatl kareira sangat 155..'rl4e3

37484.Ibnu Humaid menceritahaq ke,pada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami aU Amr bin Abi Qais, dari

Manshur, dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4

i,i;$6--i "Atau orang miskin yang sangat fakir," ia

berkatq "(Maksudnya adalah) tanatl yang terherrpas ke jalanan

yang telah disapu."las

37485.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalq bin
Ghannam menceritakan kepada kami dari Zal.dah, dari

'Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, telrtang firman-Nya,

{,i:$C.S:"tr "Atau orang misbn yang sangat fakir," ia

berkata, 'Maksudnya adalah orang miskin yang terhe,mpas di
jalanan dengan bertabur turaab 'tanah'."149

37486.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mattran

menceritakan kepada kami dari SuryatL dari 4 Hushaiq dari

Mujatrid, tentang firman-Np, ir{;$(r*-tJ "Atant orang

miskin yang sangat fafir," ia bedratq "(Makzudnya adalah)

yang terhe,lnpas ke tanab )rang tidak terlindungi oleh apa prm

Mujahid dalam a8irn:n (bal. 731).
Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya (108435).
'As.Suyutbi ddart Ad-Durr Al Maatsr (A52r, rcr:raoAa*mf kcpsda Al
Frryabi Sa'id bin Marshur, dao Abd bin Hrmid"
Mujahid dalun tafsirqnr (td. 731).

t4n
l4r,
ta9l

ta95
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selain tanah."l496

37487.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Hushain, dari
Mujatrid, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 tjll't(S*i
"Atant orang tniskin yang sangat fakirj' ia berkata,
"Maksudnya adalatr yang berkemul dengan tanah, tidak ada
sesuatu yang melindunginya drri tonah."laeT

37488.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dfii Hushain dan Utsman bin Al
Mrrghirah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

*;1$(*ri1 "Atatt orailg miskin yang sangat fakir," ia
berkatq "[Yang tercampak ke jalan atau jalanan-jalanan.',lae8

37489.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kard, ia berkata: Al-Laits me,lrcegitakan
kepada kami dari Mujatri4 te,ntang firman-Nyra, ii:$$*tr
"Atant orang miskin yang sangat fakir," ia berkata,llae
'Maksudnya adalah yang tidak mempunyai apa-apayang dapat
melindunginya dari tanah."t 50

37490.Muhammad bin Amr menceritalcan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me'nceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (l4RGl) serupa ini, dan Ibuu Abi Hatim dalam
tafsimya (1013434) dengan lafazh: Yang tcrcaryalq yaitu yang tidak
nrcrrpuny'ai rulrrah.
Ibnu .A'bi Hatim dalam tafsirnp (1013434) menycbutkan riurayat renycnrpai
ini.
Al Baghawi dalamMa'alim At-Taruil (51490).
Bagran ini telah luntu dari manushipryra, lrami menetapkannya d6i naskah
lain.
Lihat Mujahid dalam tafsirnya (hal. 731).

VN

t498

t49

1500
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menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, tentang fimran Allah, iift"Yang sangat fakir," ia
berkat4 "Jatuh ke turaab 3tanahr.,l5ol

3749l.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari'Ja'far bin Burqan, ia berkata:
Ikrimatr mendengar, irfi${r{pj *At", orang 6iskin lang
sangat fakir." Ia lalu berkata, "(Maksudnya adalah), png
berkemul dengan tanah karena sangat me,rnbuttrhkan."l$2

37492.Ibnu Abdil A'la me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada tami aari Ma'mar, dari lkrimah,
te,ntang firman-Nya, irjl$($;..J "Atou orang misHn yang
sangat fokir," ia berkata, *(Maksudnya adalatl) tanatr png
meirempel 1" b't*i.,1503

37493.Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Su$raq dari Utsman bin Al
Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

'''Maksudnya 
adalah yang terdampar di jalanan, )rang tidak

memiliki rumah selain t?ntrh."ls

Ada yang mengatakan bahwa malcsudnp adalah orang )ang
membu.tuhkan, baik ia berkemul t-natr maupun tidak. Ini berasal dari
rrrgkapan orang Arab, tariba ar-rajul (secara harfifh berarti: laki-
laki itu bertabur debu), tentang seseorang yang membutuhkan.
Riwayat-riwayat yang sesuai de,ngan pendapat ini adalatr:

37494. Ni menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

Mujahid dalam tafsinrya (hal. 731).
Ibnu Athiyah dalanAl Muhanar Al Wajb gla$Qriurayat menyerupai ini.
Abdurrazzaq dalam taft irnya (3 I 43O).
Al Mawardi dalamAn-I,Iulcatwa Al 'tlyut (SlZ?g).

l50t

Itg2

1503
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. firman-Nya, ii;${r{-r+J "Atou orang miskin yang sangat

fakir," ia berkata, "(Maksudnya adalatr) sangat

mernbututrk*.rrl5o5

374g5.Hannad bin As-Sariy me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Ahwash me,nceritakan kepada kami dari Hushain, dari

Ilcimah, tentang firman-Nya, i"l;$Ld*-il "Atau orang

miskin yang sangat fakir,u ia berkata" "Maksudnya adalatl

orang yang bekerja tapi tidak berharta."ls06

37496.Yunus menceritakan ke,padalru, ia berkata: Ibnu Waltb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata

tentang firman-Nya, dil$(S*J "Atou orang misHn yang

sangat fakir," bahwa (maksudnya adalah) dzaa haajah

'lnembutuhkan". At-tarib adalah al muhtaaj '!ang
membuhrhk*,.1507

Ada yang mengatalcan bahwa makzudnya adalah orang yang

mempunyai banyak anggota keluarga yang telah berkemul debu

karena derita dan sangat membutuhkan. Mereka )tang beryeirdapat

demikian menyebutkan riwayat-riwapt berikut ini :

37497.Muhanrmad bin Sa'ad me,nceritahan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Afhku menceritakan

kepadaku dari ayalmya dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

tfi$(S*.tr "Atau orang miskin yang sangat fakir," ia
berkata, "(Maksudnya adalah) orang miskin yang mempunyai

banyak anak dan anggota keluargq yang tidak ada hubungan

As-Suyuthi dalam Ad-Dur ll Mantsur (81525), menyandarkannya kepada
Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Abbas.
Kami tidak menemukannya dengan lafazh ini. Al Mawardi dal"rn An-Nulcat wa
Al 'Uyun (51279) dengan maknanya dari lkrimah.
Kami tidak menemrkannya dengan lafazh atau sanad im dalam refere,nsi-
referensi yang ada pada kami. Lihat maknanya pada catatatan yang lalu.

1505

1506

r507



SrnrtNBalad

kekerabatan de,ngan kitarrl5o8

37498.Abu Kuraib meNrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far bin
Abi Al Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya" J
i,i;$(5*"Atau orang misHin yang sangat fakir," ia berkata,

"(Makzudnya adalah) dzaa'iyaal'mempunyai keluarga'."1$e

374gg.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, te,ntang firman-Nya, i,j;${t{.---t
"Atant orang miskin yang sangat fabir,- ia berkata,

"Diceritakan kepada kami bahwa at-tarib adalah orang )zang
menrpunyai keluarga png tidak memiliki apa-apa (hrrt").""'o

37500. Diceritakan kepadaktr dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku me,ndengar Adh-Dhahhak berkata

tentang finnan-Nya, i,fi$(*tJ "Atou orang mishin yang
' sangatfakir," bahwa (maksudnya adalatr) mempruryai keluarga

yang berkemut debu karena miskin dan papa.lsll

Pendapat png pating te,pat mengenai ini adalah pendapat yang

menyatakan bahwa maksudnya adalah orang miskin yang berkemul
tanah karena miskin 61an sangat mernbututrkan, karena itulah yang

tarnpak dari makna-maknanya. Firman-Np, tji ^o"pakan 
benhrk

mafalah dari tariba ar-rajul, 5lakni apabila orang itu terkena debu
(tanah).

{Doc

As-Suyuthi dalarrnAd-Durl- Al Manaur (E/525) dcngan rnalnaq,a.
Ibnu Katsir dalam tafsinrya (14R62).
Al Mawardi dzlamAn-Nulut wa Al 'IJyun 6n7\.
Al Bagbawi dalamtafsirnya (5/490) scnpa ini.

r5([
t5(D
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"Sirji;

TotshAthfihahari

5;'tiri@-;;u.V6;p\ulihr;iii'a1?i

@o,c/"'(#
"Darr dia termas.tk orang-orung yarrgbel"iunorrl dmt saling

bupesanunhtkbersabardmtsolingbupesanwfiikbql<,asih
sdyong. Mer.el<a (orang-orang yangbedman ilm saling
berpesarr itu) ddf,lah golongan lcmran, Dmt orang.orcmg
yangw lnpoda ayat oyatKarri, merel,a itu adolah

golongankiri, Mqel<aberailo dalmn nerala ydrJg ttrttltup
rapd."

(Qt. Al Balad [90]: 17.20)

untuk bersabar dan saling betpesan untuh berkasih soyang. Mereka

[orang-orang yong beriman dan saling berpesan ita] adalah

golongan kanan. Dan orang-orang yang kafir kepada ryat-ayat
Kami, mereka itu adalah golongan hirl Mereka berada dalam

nerakayang tertutup rapat) ,

orang yang berkatr, (4J,aJ3i1 *Aht telah menghabiskan

harta yang banyalr," termasuk golongan orang-orang yang beriman

kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu ia beriman bersama mereka

sebagaimana mereka beriman.

Firman-Nya, )AL,i;$; "Dan saling berpesan untuk

bersabar," maksudnya adalah, termasuk orang-orang yang saling

berpesan untuk bersabar terhadap apa yang menimpa merek4 dalam



SumhAlBalod

rangkamexraati Allah.

Firman-Nya, -#iwf;; "Dan saling berpesan untuk

berkasih sayang," maksudnya adalalL dan saling berpesan untuk

berkasih sa)rang di antara mereka

3Ts}l.Muhammad bin Sinan N Qaziaz me,nceritakan kepada kami,

ia berkata: Abu Ashim me,lrceritakan kepada kami dari Syabib,

dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 V$i-;r5\ "Dan saling berpesan untuk berlasih sayang," ia
berkata, "(Maksudnya {alah) saling berkasih salang antar

sesarna manusia."t5I2

Firman-Nya"';j.l1,P1,1,$l "Mereka (orang-orang yong
beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan,"

maksudnya adalah, orang-orarrg yang melakukan perbuatan-perbuatan

yang kami sebutkan itu, yaitu memerdekaican budak dari perbudakan,

mernberi makan anak yatim, dan sebagainy4 adalah golongan kanan,

yaitu orang-orang yang ditempatkan di sisi sebelah kanan pada Hari
Kiamat menuju surga.

Fimran-Np" A6ffi5ij "Dan orang-orang yang kafir
lrepada ayat-ayat Kami," maksudnya adalah, dan orang-orang yang

lrufur terhadap dalil-dalili pemberitahuan-pe,mberitahuan, dan huiiah-

hujjah kaai png berupa kitabkitab, rasul-rasul, dan sebagainya.

Firman-Nya, #!Ji+$'$ "Mereka itu adatah golongan

Hfi," maksudnya adalatr, mereka adalah golongan kiri pada Hari
Kiamal mereka ditempatkan di sisi sebelah kiri.

Dalam keterangan png telah lalu kami telah menjelaskan

malrra al masy'amah, dan teNilang m€,ngapa kiri disebut al
masy'amah, sehingga tidak perlu diulang di sini.

r5r2 Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (104435) dan Al Bagbawi dalamMa'alim At-
Ta,Eil (51578).



TafshArt:Ihabari

Firman-Nya, ';Cir"J# "Mereka berada dalam neraka yang

tertutup rapat," maksudnya adalah, pada Hari Kiamat mereka ditutup

dengan Neraka Jahanam yang tertutup rapat. Dikatakan aushadtu dan

aashadtu [apabila menutup] I s I 3

37502. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, te,lrtang

finnan-NlNa, u,Cir3(W "Mereka berada dalam neraka yang

tertutup rapat," ia berkata, "(Maksudnya adalah) muthabbaqah

(ertutup rapat)."I5Ia

37503. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aphku menceritakan kepadalcu, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Afhku menceritakan

kepadaku dari ayahnp, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,
e,Cir3qifi "Mereka berada dalam neraka yang tertutup

Fapat," ia berkatq "(Maksudnya adalatt) muthobbaqah

'tertutup rapat'."1 5 I 5

375M. [Muhammad bin Amr meirc€ritakan kepadaktr, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan ke,pada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya" ';Ci'J# "Mereka berada

dalam neraka yang tertutup rapat," ia berkata, "(Maksudnya

adalah) muthabbaqai. rtertutuP rapat'."] I s I 6

37505. Bisyr menceritakan kepada kalni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

Rcd"ksi yang terdapat di antara dua tanda hlnqg sih [ ] telah hmtur dari
manuskripnya, kami nrnetapkan4ra dari naskah lain.
Al Mawardi dalanAn-Nukat wa Al 'Wn (51280) dari lbnu Abbas, dan Ibnu
Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3435) dcngan lafazh dad Abu Htrairah
Ibid.
Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3/430) dengan lafazh: Berturyuk-turyuk Ibnu
Katsir dalam tafsirnya (141363) dengan lafazhryra secara lengkap.

I'l3
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kepada kami dari aahdah, tentag firrran-Np, "rGir3(#
"Mereka berada dalw aeraka yang tertutttp rapat," 

-ia

b€rkatq "Maksudnya adalah mutlubbaqah 't€rtutq, rapat'.
Allah me,lruhrp rapat-rapat pada mereke schingga tidalc ada

cahaya dan celah di dalamp,, s€rta tidak dapat keluar darinya
tmtgk gq12g4-1am arrya,,t i I 7

37506.Diceritakan kepadaku dari Al Husanq ia bertata: Aku
mendengar Abu Mu'adz bertata: LJbaid menceritakm kepada
kami, ia berkara: Akq mendengar Adh-Dhahhak berkata
telrtang firman-Nya, "',L? "Tertutup ra1)a1," bahwa maksudnya
adalab ditutupkan atas -ercka. 

l5l t

Bagran ini telah lun6 {gri rnrryskilrttyq k"'ni rostaptam}ra {s1i nrstah
lain" Uhat a&ar Wng ditcrnrtetnn ole.h Al Mswardi dqlnn An-Nu*tt wa Al
'Uwr$n0q.
Ibnr Katsir dalam tafsim}la 04R63) dcr'epn dari AdbDhahhak,
lafrz.hrya adalah: Meliputl, tidat ada pinuryra. Al lvlawardi $larn An-Nulcat
w Al 'UWt (51337) derrgm I'fr-hqla dari Mujahid paOe pcoatira sumh Al
Hu'ruzah ayat 8.

Ifl7
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TafsirAdl,:Iha}rri

SURAH ASY,SYAI\,ISY

Affiri;rJ

(i,$yg6@q,r;#i;r3l#,;@Wrl1rei;

t{;i{ut:.,!+,i:31

ti$163,#3@ +1r; ;ifrf'@ qEu; #t@ q*s.

"Demi matahmi dan cahaycmyo di pagihrrri, dmbulan
apabila rnengiringinya, ilan srang apabila

rnenantp d<kanny a, dmt' malary ap abila merrrutupiny a, il,an

langit serta panbinaannya, ilmrh.trni serta
p enghanQ cnr cmny a, dmt iiw a sqta p eny anPnnafiury a

(ciptaarmya), maka Allah mengilhanrl<anl<epado iiwo iat
0 alan) l<efasil<m dm letakw ann."

(Qs' AsYlSYamsY [9U: 1'8)

Takwil firman Allah: t:f;Ff@ai,i;t$6@@;,*ft

-@x
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tti:"v;4j@-rr*r;ef;@w.r;r-,lpf @(r,i'It#',;@(i;
Q:J;tl;:ir6115 @ (Demi matahari dan cahayanya di pagi har6
dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila

menampakhannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit
serta pembinaannya, dan bumi serta penghampatannya, dan jiwa
serta penyempurnaannya [ciptaannyaJ, maka Allah mengilhamkan
kepada jiwa itu [ialanJ kefasikan dan le,etakwaan)

Firman-Ny4 q#;",r?i3 "Demi matahari dan cahayanya di
pagi hari," merupakan sumpah , )Nang diperSumpahkan Tuhan kita
SWT dengan menyebut matahari dad cahayanya pada pagi hari.

Malrranya adalah, demi matahari dan siang hari. Allah mengatakan

add-dhufuaa, yalrt:l seluruh siang hari. Riwayat yang sesuai dengan ini
adalah:

375}7.Bisyr menceritakan kepa.da kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, t4b;ur3,fo i"
bertata, "Ini adalah siang hari."lsle

Ada yang mengatakan batrwa makranya adalah cahalranya.

Riwayat yang sesuai dengan ini adalah:

37508. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,lrceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan ke,padaku" ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allah, #5,#ft, ia berkata"

"(Malcsudnya adalah) sahayan)na."lt0

Pendapat yang benar mengenai ini adalah, Allah SWT

Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'tlyta (sDBl).
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 732) dan Al Bagbawi dzlam Ma'alim At-Tanzil
(sts79).

l5t9
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bersumpatr dengan menyebut matahari dan siangnya,

matahari yang tampak adalah siang hari.

Tatsir Ath:lhafuri

karena catraya

Firman-Ny4 aif,,y,;jif: "Dan bulan apabila mengiinginya,"

maksudnya adalah, dan demi bulan yang mengiringi matahari, yaitu

permulaan pertengahan bulan, setelatr matatrari terbenam disusul

dengan munculnya bulan.

[Pendapat para ahli tafsir se,lrada dengan pendapat kami].rs2l

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

375}9.Muhammad bin sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku me'nceritakan

kepadaku dari ayatrrya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4

Ai'i;y$6 "Dan bulan apabila mengiringinya," ia berkata,

"(Mafsudnya adatatl) yang mengirirrgi siang.-l 522

37510. Ya'qub menceritakan ke,padaktr, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik

mengabarkan kepada kami dari Qais bin Sa'ad, dari Mujatrid,

tentang firman-Nya, t$t$y;ii6 "Dan bulan apabila

mengiinginya,", ia berkata, 'Maksudnya adalah matatrari yang

diiring oleh bulan."l 523

3T|ll.Muhamrnad bin Amr me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada karni, Al Harits menperitakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan \epada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, Ai$fi$ "Dan bulan apabila

r52t Redaksi yang terdapat di antara dua tanda ktrung sftu [ ] telah hmtur dari

manuskripnya, kami rrcnetapkirnnya dari naskah lain.
tsxt Ib,nu Kaisii dalam tafsimya (14p,il) dan As-suyuthi dalam Ad-Dun Al

Mantsur (8/528).
r5zl Mujahid dalam tafsirnya $zl. 732).



SurqhAty-S),srns,

mengiringinya,". ia berkatq "(Maksudnya adalah)

mengikutinya."ls2a

375l2.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yizid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentang ayat,Qi(i!S6"Dan bulan
apabila mengiringinya,". ia berkata, 'Mengiringinya pada hari
bulan sabit. Setelatr matahari terbenam, tampaklatr bulan
sabit."l525

375l3.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang firman-Nya, $$1,;f/6 "Dan bulan apabila
mengiringinya,", ia berkata" "(Maksudnya adalah), apabila

diiringi oleh malam bulan sabit."r526

375l4.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu .Watrb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata' tentang firman AllalL qi$yriffe@#;".i"ft "Demi
"matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila

mengiringinya," ia berkata, "Ini adalatr sumpatr. Bulan
mengiringi matahari pada setengatr pertama bulan, dan

matahari mengiringi bulan pada setengatr sisanya. Pada

setengatr yang pertanra bulan mengiringi matahari, 1laitu
matahari terlebih dulu, lalu bulan, sedangkan pada setelrgatr

bulan lainnya, bulanlah yang lebih dulu mendahului matahari,

sernentara matatrari mengiringi \ya."t s27

Ibid.
Al Mawardi dalanAn-Nulut wa Al 'Uyn (5D82) dari Qaadah, dengan sedikit
perbedaan lafazh.
Abdurrazzaq dalam tafsirqra (3 I 43 l).
Ibnu Athiyrah dalatr,4l Muhanar Al Wajb (51487), riwayat yang menyenrpai
ini selain dengan sanad iai. Lafazhnya: Bulan muncul pada matahari dari awal
bulan hingga pertengahanqrq ketika terbenam bulan terbenam kemudian
matahari terbenarn, dan setcngah bulan bcritutrya-bulm mrmcul pada matahari

t52a

$a

t526

t527
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Firman.Nya, &fAqt; "Dan siang apabila
menampaklannya," . maksudnya adalalL ldan siang apabila
menampakkan catraya matatrari. Sebagaimana riwayat-riwayat berikut
ini:

37sls.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, iaberkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid,lr528 tentang firrran-Nya, fali$yr$l5 "Dan siang
apabila menampakkannya," ia berkata, "(Maksudnya adalah)

apabila menerangi. "l 52e

375l6.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, &f;b.qtj
"Dan siang apabila menampakkannya,".. ia terkata,
"(Maksudnya adalah) apabila ditutupi siang."rs3o

Sebagian atlli bahasa Arabls3l menakrvilkaillya dengan
malar4 dan siang apabila menampakkan malam. Huruf alif dan ha'
pada lafazh t$t, Ai*ggap sebagai kiasan dari malam. Dibolehkan
mengkiaskan itu padatral belum disebutkan sebelumnya, karena
maknanya sudah dapat ditangkap, sebagaimana tmgkapan ashbahat
baaridah "cuaca pagr ini dingin", amsat baaridah "cuaca sore ini
dingin", habbat syimaalan "angin berhembus ke kiri". Di sini
dikiaskan dengan kata mu'annats walaupun tidak disebutkan

dengan cara berbeda, yaitu matahari terbenam lalu bulan rnrncul.t52t Bagian ini telah luntru dari manuskripnya, kami mencanirmkannya dari naskah
lain.
Muj ahid dalam tafsimya @al. 7 32).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsinryra (1013437) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(t4t36s).
Yaitu Al Farra.

t529

t530
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sebelumnya karena makna-maknmya sudah dapat dipahami. I 532

Menunrt kami, p€n@at 1ag be,nar adalah peNdapat )ang
dikemukakan oleh ulama ymg telah kami sslutkaq karena mereka

lebih mengetahui tentang itq wdauprm pendapat ahli bahasa Arab
png kami sebutkanptmya alasm terso,ndiri.

Finrran-Nya, W-SWi; uDur tnalam apabila menutupinya,"

makzudnya adalah, malam 4abila menutupi matahari sehingga

menghilang dan gelaplah ufirk-

Qatadah berkata tentang ini seUagaimana riwayat berikut ini:

375l7.Bisyr menceritaka k€pada kami, ia bertata: Yazid
menceritakan kepada knrri, ia bertata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari aatadabb tentang ayat, tai.i 6t$i; "Dan
malam apabila mantfiqfirqla,". ia berkata, "(Maksudnya

adalah), qabila malam mmrtqrinlra.'l 533

Firman-Np, 6.Vt{i(t uM langit serta pembinoannya,"

maksu&tya adatalt dm logit serta ymg membangmp, yalcri yang

me,nciptakannya. Membmgrmya adalah menjadikamya seb4gai atap

mhrk bumi.

Pendapat kami dalam hal ini scsuai dengan pendapat para ahli

tafsir. Mercka yang b€,rp€Ndeat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berilut ini:

37518. Bisyr menceritakm k€pada karni, ia berkata: Yazid
menceritalcan kepada knrri, ia Hrata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari aafadah, tentang ayat, t(fi.Vt-d$(5, ia
berkata, " B inaa' uha dalahpeirciptaannya"l 534

37ilg.Muhammad bin Amr menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu

Lfut Ma'ani Al Qur'an tarye Al Frre Qn6q.
Ibnu Abi Hatim dalam taeirrya (t{V3137).
Al Mawardi drrlam An-l,latat va Al 'Uyut (51283) ri*ayat scnrya.

t5v2
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Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuan)'a dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi4 tentang firman-Nya, $.Vt#i| ia berkatq "Allatr

)xang menciptakan langit."l 535

Ada juga yang me,ngatakan batrwa 6.Yt maksudnya adalatt

Allah sebagai pembangunnya. Posisi U msnempati posisi bi,
sebagaimana fimran-Nya, $Vt46t "Dan demi bapak dan anaknya."

(Qs. Al Balad [90]: 3) Di sini ti menempati posisi'u,yalrr9artityawa

man walad "dan yang dia latrirkan", karena ini adalah sumpah dengan

menyebut Adam dan anaknya ftetunurannya). Demikian juga firman-

Nya ;<$<;rqC(61(1i61$ "Dan iangantah tramu

lrawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayaftmu." (Qs. An-

Nisaa' pJ: 22) fiaVYri,ftt 
uMaka trawinilah wanita-wanita (ain)

yang lramu senangi." (Qs. An-Nisaa' [4]: 3) kti artrnyafankifuuu man

thaaba lakam 'tnaka kawinilatr siapa [yakni wanita-wanita lain] yang

kamu senangi". Bisa juga diarahkan kepada malcna mashdar, seakan-

akan dikatakal wiltsamoa'i wa binaahaa "dan demi langit dan

penrbangunannya", wa waalidin wa wilaadatihi "dan demi bapak dan

kelahirannya".

Firman-Nya, f+L66ii; "Dan bumi

penghamparannya," serta seperti yang sebelulnnya, maknanya yaitu,

dan demi langit yang menghamparkannya.

Malna lafbzh tii uOA"t, menghamparkannya ke kanan dan

ke kiri, serta ke semuaarah.

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang makna latazdr q{
Sebagian mengatakan'bahwa malaranya adalatr, dan derri bumi

serta apa yang diciptakan di dalamnya. Riwayat yang sesuai de'lrgan

"" Mujrhld dalam tafsirnya (hzl. 732).
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pendapat ini adalah:

37520.Muhammad bin Sa'ad mexrceritakan kepadaku, ia berkata:

Afhku menceritakan kepadaku, ia berkatal Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadalcu dari ayahnp, dari Ibau Abbas, tentaug firman-Nya,

@6a'ii3, ia berkata, "(Maksudnya adalah) apa yang

diciptakan di dalamn)ra."ls36

Ada yang me,ngatakan bahwa maksudrryra adalah wa maa

basathahaa "dan pengbamparaonya'. Mereka yang berpendapat

demikian me,nyebutkan riwayat-riwayat berilort ini :

37sll.Muhammad bin Irnarah menceritakan kepadaku, ia berkata:

IJbaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, [ia berkata:

Isma'il menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, tentang

finnan-Ny4 f&6oSilt, ia berkat4 "(Maksudnya adalah)

basathahaa'penghamparannla'."1 537

37522.Muhamnad bin Amr meirceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu
'Ashim menceritakan kepada lcami ll5lg ia berkata: Isa

me,nceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan ke,padaku,

ia berkata: Al Hasan me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami, semuan)ra dari Ibnu Abi
Najrlu dari Mujahid, temtang firman Allah, @6,A\ti, i^
berkat4 "(Maksudnya adalah) dabaahaa

'pe,nghamparatmla'."1 s39

37523.Yunus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Wahb
me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

ts Al l\f,aunardi debrn An-Nulcat wa Al 'Uytn (5D53).t5" LihatAl Mawardi dal"m An-l,tukat wa Al 'Uyn (5/283).

'5$ Bagian ini telah luntur dari manuskripmya, kami rnenetaplanriya dari naskah
laiL

"" Mrrjrhid dalam taftirnya (h^1. 732, dan Ibnu Abi Hatim &lam tafsirnya
(tot3437).
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te,lrtang firman-Np, @(t, ia berkata, "(Maksudnya adalatr)

basathahaa'P€nghampoft[tny6'.rt5to'

Ada yang melrgatakan bahwa maknanya adalah, dan

penrbagiannya. Riwal'rat yang sesuai dengan ini adalah:

37524. Ni menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shalih

me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, @6glifr, ia berkat4 "(Maksudnya adalatr),

dan pembagiannYa." 
I 54 I

' Firman-Nya, (i;Y3tfli "Dan iiwa serta penyempurnaannya

(ciptaannya)." Maksud w;Y3 adalah jiwanya, karena Dialatr yang

menyempumakan jiwa, serta menciptakannya hingga sempurna' ti di

sini memerankan fungsi bi. Bisa juga maknanya sebagu mashdar,

sehingga takwilannya menjadi, dan jiwa serta kesernpurfturnnya,

sehingga sumpah ini dengan jiwa dan kesempurnaannya.

Firman-Nya, \iif{t(,/,*(5$ *Maka Atlah mengilhamkan

kepada jiwa itu (jatan) kefuikan dan kctalu,aan," maksudnya adalatr,

maka Allah menerangkan kepadanya yang selayaknya dilakukan atau

ditinggalkan, yang berupa kebaikan, keburukan, ketaatan, dan

kemaksiatan

Para atrli tafsir berpendapat senada dengan pendapat kami.

Mereka yang berpendapat demikian menyebrrtkan riwayat-riwayat

berikut ini:

37525. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shalih

menceritakan . kepada kami, ia ' berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

t5.o Al Mawardi cfdlan An-Nutcat wa Al 'uyun (51283) dengan lafazh dari sufyan

danAbu Shalih.
r54r Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (t013436) dan Al Mawardi dalam An-Nulut

wa Al 'Uytn (51283).
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' ' n ro*-Nyr, $;;j6$Gft' *Makn Altah m'e*gilhamkan

kepada jiwa itu (ialan) *4aiikan aan ftetbkwaan,;', iaberkata
r'(Maksudnya adalah) melrerangkan kebaikan dan

kebunrkm."ls2

37526.Muhammad.'bin Sa'ad me,nceritdcan kepadaku, ia bertata:

Ayhhku me,lrceritnkan kepadaku' ia berkata: Parnanku

me,nceritakan' kepadaku, ia berkata:,Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnp, dari Ibnu Abbas, tentaug firman-Np,
l$;tt(t$q5Y *uotu Atlah mengilhamkan kepada iiwa rtu

$alan) kefrcitran dan ket&waan,", ia berkata, "(Maksrtdnya

adalah) menerangkan kebaikan dan keburukan."lfl3

37527.Mutrammad bin Sa'ad menceritakan ke,padakq ia berkata:

Afhku menceritalcan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku me,lrceritakan

kepadaku dari ayahqa, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

lii;{t(t*qA\ *uot- Allah mengilhamkan kepada jiwa itu
(jalan) lrefuilcan dan ketalovaan," ia berkata, "(Maksudnya

adalah) mengajarkan kepadanya ketaatan dan

ke,maksiatan."ls

37528.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim me,lrceritakan kepad" kami, ia berkata: Isa meirceritakan

kepada kami, Al Harits meirceritakan kepada$ ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kemi, ia berkata: Warqa

meirceritakan kepada karni, semuan)ra dari- Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, t{;'i6!+ti56 *uola Allah

mengilhamkan kepada jiwa itu (ialan) kefasikan dan

lcetalcwaan," ia berkata, '(Maksudnya adalah)

Al Ma*zrdi dalart An-Ntkat wa Al 'Wn $n$) dan At bagbawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (5 I 57 9).
Ibid.
Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (5t579).

tv2

t5a3

t5aa
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;,,
3752g.Bisyr **tttit'k'o kqada karni' ia berkata: 

' 
Yazid

me,nceritakan kepada kami, ia bertata: Sa'id me'lrceritakan'

-epada kami dari Qatadalt tentang ava! rS;{t6*Vfr
' "Maka Altah mengilhamkan kepada iiwa itu (ialan) kefasikan

dan ketalcwaan," ia Uerkatq "(Maksu&rya adalah), maka

Allah menerangkan kepa{anya kefasikan dan ketaku'aan."l s

37530. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid me'lrceritakan kepada

kani, ia berkata: Aku melrdengar Adh-Dhabhak beftata

tentang frman-Nya, $;it6!i(58 "Maka Allah

mengilhamkan kepada iiwa itu (ialan) kefasikan dan

ketabtaan," bahwa maksudqra adalall me'lrerangkan

kepadanya ketaatan dan kemaksiatan.lt4T

3753l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

me,lrceritakan kepada kami dari SufJran' tentang firman-Np'

$Ftq,!+ti:i$ *Mdw Allah mengilhamlwn kepada iiwa itu
(jatan) kefasilan dan kenkwaan," ia b€*ata' 'Mengajarkan

kepadanya kemaksiatan dan ketaatan-"I 
s

37532.Ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dari suflaq
dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, tentang firman-Nlna, riliE

$Ft6A "Maka Atlah mengilhamlcan kcpada jiwa itu
(ialan) kcfasikan dan' kctalcwaan," ia berkata, "(Makzudnya

adalah) ketaatan dan ke,maksiat"'."lse

Mujahid dalam tafsirfi'a brl.732), ia bcrkata' avlemberitahtmya kcs€ngsaraan

dai lsgnhagiaan."
As-Suyu6i dalamAd-Dur Al Mantsur (81529,530), rcryrandarkamya kQada

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mun&h.
Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al' Uyta (5 1283).

Al Baghawi dalamMa'alim At-Taruil (51579).

lbnu eUi Hatim dalam ta&imya (108437) dao Al Mawardi daltm An-I,Iutat

wa Al 'Uyun (51283).

t545

t5t6

ty7
t548

lt49
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Ada yang mengatal€n batrwa malaranya adalah, Atlatt
menjadikan itu padanya. Mereka yang berpendapat demikian

menyebu&an riwayat-riwayat berikut ini :

37533.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Waltb

. me,ngabarkan kepada kard, ia .bedota: Ibnu Zaid berkata'" t*t rrg firman-Nya, lii$tlr:t*Vft uMaka Allah
mengilhamkan lcepada jiwa itu (jalan) kefasilcan dan

ketalcwaan " bahwa (maksudnya adalah) menjadikan padanya

kefasikan dan ketaloraaq. I 550

37534.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Shafivan

bin Isa dan Abu Ashim An-Nabil menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Azrah bin Tsabit meirceritakan kepada

kami, ia berkata: Yahya bin Uqail menceritakan kepadaku dari

Yahya bin Ya'mur, dari Abu Al Aswad Ad-Daili, ia bertuttu:

lmran bin Hushain berkata kepadaku, "Bagaimana menurutnu,
apakah perbuatan manusia itu menrpakan sesuatu yang sudatr

ditetapkan atas mereka dan telatr ditakdirkan pada mereka?

Atau apa yang akan mereka hadapi dari apa yang telah

dibawakan oleh para nabi 'alaihimussalam kepada mereka dan

telah ditegaskan hujjah atas mereka?"

Aku Jawab, "Itu adalah yang telah ditetapkan atas mereka." la
lalu berkata, "Apakatr ifu berarti kezhaliman?" Aku benar-

benar terkejut mendengarnya, lalu aku berkat4 "Tidak ada

sesuatu puu kecuali Dialah yang menciptakannya dan

menguasainya. 6Hfi fr6-6F;i{ 'Dia tidak ditanya

tentang apa yang diperbuatNya, dan merekalah yang akan

' ditanyai'." (Qs. Al Anbiyaa' l2ll: 23) la lalu berkata,

"semoga Allatr membenarkannya. Sebenamya' aku bertanya

ke,padamu, aku kira, untuk mengetes akalmu,; bahwa ada

1550 41 Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (51579).
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seorang laki-laki dari Muzay5ranah atau Juhainah yang datang

kepada Nabi SAW, lalu bed€t4 'Wahai Rasulullah,

bagaimana menurutnu tentang perbuatan manusi4 apakah itu
sesuatu yang telah ditetapkan atas mereka dan ditakdirkan pada

mereka? Atau apa yang akan mereka tudapi dari apa yang

telah dibawakan oleh para nabi mereka 'alaihimussalam dan

telah ditetapkan hujjah atas mereka?' Beliau kerrudian
me,njawab, 

t z

W'dn$','A G
'Itu adalah sesuatuyang telah ditetapkan atas merelca'.

Laki-laki itu bertanya lagi, 'Lalu untuk apa kita beramal?'

Beliau menjawab,

eU;'a#'s ,q iA- ,il;:tt ,s::,-;p:'^I* ?nt os i
.4$,fi1(.'*6u @u;Y;#t> : h,.g'

'Barangsiapa Allah ciptalcat untuk salah satu dari dua

lredudulwn, tnaka Allah manyiapkannya untuk ifii, dan
pembenarannya terdapat di dalam Kitabullah, " Dan jiwa serta
penyempurnaannya (ciptaannya), mala Allah mengilhamlwn
kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan kctalcyvaan)."rssr

{DCe

IIR. Ahmad dalam rmrsnadrya (41438), Muslim dalam shahihrya (2650), Ar-
Rauyani dalam nnrsnadnya (lll2l, 122r, N-Ialaka'i dalam I'tiqad Ahl As-
Sunnah (31542), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (141366,367) dengan lafazh
dan sanad-nya.
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wiL,!#.iircD qrl 6 at6cD,i3 ; iF fr
@ (#'; i,i'i(, ;fi \r:;r'iL ir;[@ +*t Ail @
{; @ ti';:3 #4 i. s 4 (uG r ;:fr $'1(s

qt&3s.
"sesnnggutvryabenmamglahorangyolrtgnwry,rcilon-iiwa

ifnt, ilon sesrnggutnya merugilah or$tg ycttg mangotorinyo.
(Kawri Tsanru.d tclah nenausulctn (Rosul,Ny o) l<arena

melarnpauibotas,letikabangkitorolngyolrtgPalinscelalca
di antarom,qel<a,lalz Rosul Nlah (Shdlih) be}.:l<tulnpodo
ntqel<a,' (Biarlanlah) unta befuu lJ;lah ilan mit,u:marvty a' .

Lalu mqeko mendustalantnya ilan mmyerbelih unta ia+
malaTuhanme,:elcamefi fu nasalwtnqeli6-disebabl<mt

dosa nrlrelrrl',lalu AJilah menyamnatalcon mqelca (densan
trmrdlt), dsn Nlfi dnil, trrl<ut trlrhadop akibat tnrd,akrln

Nyc itu'."
(Qs. Asy,Syamsy [9f ]: 9.15,

Takwn lirman Auah: 'CItt.:; ;;$tL]i{t@$);"fr33

trtdi6##r%#d*W':rafu
(Sesunggahnya beruntunglah orang ysng menyucihan iiwa itu, dan

sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. [KaumJ
Tsamud telah mendustakan [Rasal-Nyal harena melampaui batas,

haika bangkit otang yang paling celaka di antara mereka, lolu
Rasul Allah [ShahhJ berhata kepada mereka, u[BiarftanlahJ unta

betina Allah dan minumannyo." Lalu mereha mendustakannya dan

menyembelih unta itu, maka Tahan mereka membinasakan mereka
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disebabhan dosa mereho, lalu Allah menyamaratahan mereha

[dengan tanahJ, dan lllah tidoh tohut terhadap ahibat findakan-Nya
itu)

Firman-Nya 8t;4l5 "Sesunguhnya bertntunglah
orang yang menrycikan jiwa l'12," maksudnya adalalt sesungguhnya

benrntunglah orang png Allah sucikan jiwanye sehingga banyak

pe,nyuciannya dari kekufuran dan kemalciatan, serta me,nrperbaikinya

dengan amal-amal shalih.

Pendapat para ahli tafsir s€nada dengan pendryat lemi.
Mereka yang b€rpendapat de,mikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

37535. Ali me,nceritdcan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
meoceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan k-epadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, telrtang

firman-Np, (;{') ; it SS " Sesurrggtrtnya beruntunglah orang
yang menytcilwn jiwa itu,", ia berkata, "Sesun$gubnya

b€nmtunghh orang )"ang Nlah sucikm jiwdryra'l5sz

37536.Ibnu Humaid menceritakm kepada kami, ia berkata: Mabran

me,uceritakan kepada kami dari SuSnn, dri Iftushaiq dari

Mqiahi{ Sa'id bin Jubair dan Ikimalt tentang firman-Nya, il
A?'t;$ "sesungguhnya benrnnnglah orang yang
menyucikan jiwa ifz," m€rcka Hata, "(Maksudrryra adalah),

orang yang memperbaikinlna.'il 553

37537.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Walci

me,nceritakan kepada kami dari Su$an, dari I(hushail dari

Mujahid dan Sa'id bin Jubair, tanpa me,nyebutkan Ilsimatr.

37538. Bisyr menceritdcan kepada kami, ia bedcata: Yazid
menceritakan kepada kemi, ia berkara: Sa'id me,nceritakan

Ibnu Abi Hatim dalam taftirnla (108438).
Al Mawardi &hrn An-Nutot tw Al 'Ur'rot $nE4.).

1552

r5t3
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kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, 8t;4l/;
"Sesungguhnya berttntunglah orang yang menrycikan jiwa
itu,", iaberkata, "(Maksudnya adalatl), orang yang melakukan
kebaikan disucikan dengan ketaatan terhadap Allah."l554

37539.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

. Tsaur menceritakan kepada k -oi duri.Ma'mar, dari Qatadah,
''it{;tentang firman-Nyi $t;{!fi "sesungguhnya

beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu,"., ia berkata,

"(Maksudnya adalah), sesungguhnya benurtunglatr orang yang

menyrcikan dirinya dengan amal shalih."lsss

3754}.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan ke,pada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Ny4 $t;gf "sesungguhnya

beruntunglah orang yang menytcikan jiwa itu," bahwa

(maksudnya adalah), sesungguhnya beruntunglah orang yang

Altah sucikan jiwan)ra. 1556

ini adalatr letak sumpah, sebagaimana riwayat berikut:

37541.Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Q4tadah, ia berkata, "Telah t€rjadi sumpah-

sumpatr di sini, $);CJi3 'Ses_ungguhnya beruntunglah

orang yang menrycitran jiia itu' l'r5s7.

sebutkan pada keterangan yang lalu.

Firman-Nya, li;-7," ijL'ii "Dan sesungguhnya mentgilah

As-Suyrthi dalam Ad-Dun AI Mantsur (8/529, 530), menyandarkannya kepada
Abd bin Hurnaid dan Ibnu Al Mrmdzir.
Abdurrazzaq dalam tafsinrya (3 I 432).
Al Mawardi dalamAn-Nulutwa Al 'Uyun (51284).
Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al 'Uyrn (51284), riwayat serupa tidak dengan
sanad ini,lafazturya: Pada ini terjadilah suryatr.

t5t4

1555

r556

1557
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orang yang mengotorinya," maksudnya adalah, dan sesunggubnya

merugilah dia dalam pencariannya, sehingga tidak menemukan

kebaikan png dicarinya untuk dirinya.

Maksud lafazh lX:.3 $ "Orang yang mengotorinya," adalah

orang yang Allah kotori jiwanya sehingga me,lristakannya dan

merendahkannya, dengan berpaling dari petunjuk sehingga melakukan
kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan terhadap Allah.

Ada juga yang me,lrgatakan bahwa lafbzh liJl maksudnya

adalah dassasahaa )xang salah satu sfin-nya dirubah menjadi ya',
sebagaimanarmgkapan Al Ajjaj berikut ini:

-J e:QtriyLf;q,#
"Sang elang merobek, karena elang bisa memecahlcan."r'sB

Malrsudnya adalah taqadhdhadha (merobek). Tazhannaitu

haadza al amr maknanya tazhannantu (alcu mengira). Orang Arab
sering melakukan b.grto, yaitu me,ngganti sebagran huruf paAa kata

beuasydid dengan hurufya' dan kadang de,ngan huruf waz.

Contoh lainnya yartu:I55e

r5tt Bait syair ini dari Aduzah yang dilontarkannya untuk rernrji Umar bin
ubaidullah bin Ma'mar, sereotara Abdul Malik rncnunjukannya kepada Abu
Fudaik Al Haruri, lalu membrmuhnlra.
Permulaanbait syair Al Arjnu'h gdalah'

'tfr,tt V,.,-'jt ;t't #';i'ili ita, *'i
'# jttt'ot',gtt dri # ;t, "vl *1, i l:;.i,i

' ',Sungguh telah membaik agama Tuhan sehinga menjadi baik,
dan Yang Maha Pemurah telah membutalcot sebetah nuta orangying

menguasai orang-orang yang berperilafu bunrk.
. Segala puji bagr Allah yang menberilcan kebailun

kepadt para pelaht kebanaran,
sesungguhnya para maula iu selalu bergruhtr."

Liha;t Ad-Diwan (hal. 52).
r55e Yaitu Al Ajjaj juga.
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fiat *';;;L#'; S, *r G s|Jt
*Telah sirna dariht segala seni dalam bersyair,

hingga tertolakkran segala prasangkn mengenaihl"rs60

_ Maksudnya adalah at-tazhannun.

37542. Ali menceritakan kepadaku" ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadalru dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, li;.l', i)Lf{, "Dan sesungguhnya merugilah

orang yang mengotorinyar", ia berkata, "Sesungguhnya

menrgilah orang yang Allah kotori jiwanya sehingga

menyesatkannya."l56I

37543.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Afhku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritalcan

f,epadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, te,ntang ayat, 4€3t
tr. 1, t etU t..r ir "Dan sesungguhnya merttgilah orang yang
mengotorinyar" ia berkata, "Maksudnya adalatl

mendustakannya."ls62

3754.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Waki

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari I(hushaifl dari

Mujatrid dan Sa'id bin Jubair, tentang firman-Ny4 i+Cg
liJ3 "Dan sesungguhnya mentgilah orang yang

Kedua bait syair ini dari Arjuzah yang panjang, dan sebelurmya adalah:

. q i/'4b€i*1is,ee;'3'opdt
,i,l,;i.'i;l \$,l'ti

"Sesungguhnya ah4 walaupun masih belia,
dan dipandang tidak berarti,

namun syetanlu adalah paryuasa penjara."
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3438).
Al Mawardi dalarnAn-Nukat wa Al 'Llyun (51285).

l56r
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mengotorinya," salah satu dari keduanya berkata"

"(Maksudnya adalah) aghwaahaa 'menyesatkannya'."

Sedangkan ,yang satunya lagi berkata, "(Maksudnya adalah)

adhallahaa,'menyesatkannyar .,1 
563

37545.Ibnu Hurnaid menceritakan kepadaku, ia' berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Khushaiq dari

Mujahid, tentang firman-Nya, ti*1ijLi;t "Dan

sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya," ia

berkata, "(Maksudnya adalah) man aghyaahaa 'orarrg yang

menyesatkannyar .,1 
56{

37546.Muhammad bin Amr meirceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada ldmi, ia berkata: trsa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadalcu, ia berkata: Al
Hasan' menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, lir:r3 i 'lOrang yang

mengotorinya,". ia b€rtat4 *(Maksudnya adalah) man

aghwaahaa'orang yang me,nyesatkann5ia'."1s65

37547.Bisyr menceritakan kepada karri, ia berkata: Yazid

. menceritakan kepada kemi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya" i;t'6
li*3 "Dan sesunggahnya mentgilah orang yang

mengotorinya,". ia , berkata, "(Maksudnya adalah),

membuatnya berdosa daq bemaksi"l 111566

37548.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ibid.
Al Mawardi dalarnAn-Nutut wa Al 'Uyun (5f285).
Mujahid dalam tafsinnya (}ri1.732).
Abdurrazzaq dalam afsimya (31432) dengan lafazh dan sanad-nya, sera Al
Mawardi dalam An-Nalcat wa Al 'Uyun (51284), nanun ia berkata, "Dosa dan

kejahatannya."

t563

t564

r565

1566 
'
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Tsaur me,lrceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

riwayat yang sama

37549.Yunus menceritalmn kepadalru, ia berkata: Ibnu Wattb

mengabarkan kepada kami, ia: berlota: Ibnu Zaid bed<ata

,', tentang firman-Nya, $€.dt uDah s*unguhtrya merugilah,",
' ia bedeta "sesrmgguhnya merugilah orang yang Allah kotori
jiwanya."l567

Firman-Nya, -$i\l;3 4K *(Kaum) Tsamud telah

mendustakan (Rasul-Nya) karena melampaui batas," makzudnp

adalah, kaum Tsamud telah me,lrdustakan karena kezhalimannya,

)almi dengan adzabnya yang dijanjikan Shalih AS ke,pada mereka.

Adzab itu adalah kejadian luar biasa yang me,lrimpa merek4

sebagaimana firman Allah Ta'alo, 'Ail\Lrfi,";3gt -Adapun

laum Tsamud, maka merelu telah dibinasakan dengan kciadian yang

hmr biasa." (Qs.Al Haaqqatr t69l: 5)

Pandapat kami senada deirgan peirdapat [sejumlatr]156E ahfi

tafslr, 'walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir

mengenai ini. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pe,lrdapat kami

adalah:

37550.Sa'id bin Amr As-Sukuni menceritakan kepadaku, ia berkata:

Al Walid bin Salamatr Al Filisthini menceritakan kepada kami,

ia berkata: Yazid bin Samurah A-l Madzhaji me'nceritakan

kepadaku dari Atha Al Khruasani, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, Wi\i#|K, ia berkata, 'Nama adzab yang

menimpa mereka adalah ath'thaghwaa. Maksudnya, kaum

Ts amud telatr mendustakan adzabny a."r 56e

ts67 Al Mawardi dalanAn-Nukat wa Al'Uyn (5D8$.
1568 Bagian ini telah luntur dari manuskripnya, karni menetapkannya dari naskah

lain.
r56e Al Qurthubi dalam tafsirnya (20178), Ats-Tsa'alabi dalam tafsinrya (41419),

dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (51449).
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3755l.Bisyr me,nceritakan kepada kami ia berkata: Yazid

me,nceritakan fenada kami, ia bedota: Sr'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadah, te,ntang ayat, UtiL,"#-.K, A
bertata,'Maksudnya adalah bi ath'thughyaan'kesewe,lrang-

w€,lrangannyar . 

rrl 570

Ada >rang mengatakan bahwa kaum Tsamud me,lrdustakan

ke,maksiatan mereka terhadap Allah. Riwayat-riwayat yang sesuai

dengan pendapat ini adalah:

37552.Mtrham6ad bin Amr menceritahan kepadakp, ia berkata: Abu

Ashim me,nceritakan kepada karri, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

me,nceritalcan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, te,ntang fimran Allalt -W';L,!#\K, ia berkata'

"(Maksudnya adalah) kerraksiatannya.'ts7I

37553.Yunus me,lrceritakan kepadahr, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan k pad" kami, ia berkata: Ibnu Zaid bertata

tentang firman-Np, Vtit",";3 4K bahwa (maksudnya

adalah) kesewe,nang-wenangan dan ke,maksiatan mereka.l5z

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah

keselunrhaonya. Mereka )ang beryendapat derrikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

37554.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada lomi, ia berkata: Yahf'a bin Ayyub dan

Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepadaku dari Umarah bin

Ghazilfh, dari Muhammad bin Rifa'ah Al Qurazhi, dari

Al Mawardi dalaaAn-Nukatwa Al 'Uytn (5D85).
Mujahid ddamafsirqra (hal. 733).
Kami tidak mcnennrkaonya dctryan'sanad ini dalam referensi-refcrensi yang

ada pada kami. Lihat lafazbnl'a pada riwayat Al Mawardi dalamAn-Nukat wa

Al'Uyun (5/285).

1570
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Muhammad bin Ka'ab, tentang firman-Nya ,W;L,:?'f ;.K '
ia berkata, "(Maksudnya adalah) keseluruhannya."lsT3

37555.Ibnu Abdirratrim Al Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Abi Maryarn menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yatrya bin Ayyub mengabarkan ke,padaku, ia berkata: Umaratr
' bin Ghazilyatr menceritakan kepadaku dari Muhammad bin

Rifa'atl Al Qurazhi, dari Muhammad bin Ka'ab, riwayat yng
sarma.

Ada juga yang mengiatakan. bah'wa W* bermalna

thughaanuhum "melarrrpaui batas". Keduanya adalah mashdar agat

seirama dengan ujung-ujung ayat, karena kata ath-thaghwaa lebrh

seirama dengan semua ujung ayat pada suratr ini. hi serupa de,lrgan

fimran-Nya, ;i{ft}11i1*Dan penutup doa mereka." (Qs. Yuunus

[10]: l0) yang maknutya wa aakhirtt du'aa'ihim "dan penutup doa

mereka".

Firman-Nya, ti:j'iti$tll"Ketika bangkit orang yang paling

celalra ili antara mereko," maksudnya adalah ketika balrgkitnyra orang

Tsarnud yang paling celaka, yaitu Qudar bin salit, sebagaimana

riwayat-riwayat berikut ini :

37556.Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ath-

Thafawi menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya,

dari Abdullah bin Zama'ah, ia berkata, "Rasulullah SAW

menyampaikan khutbatr" lalu di dalam lfiutbatrnya itu beliau

menyinggung tentang unta (pada masa Nabi Shalih AS) dan

png menyembelihnya, lalu beliau bersabdq

,#., G e,lG i' b) q'61 :{ a.if;jtir}
t tlca.;;:,i h

1573 Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al'Uyun (51285\.
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'Ketilca bangHt orang yang paling celakt di antara mereka,

yabti bangkit untubtya seorang laH'laki yang terkcmuka,

lreras dan htat di kalangan luumnya, sqerti Akt
7nm'ah'."1574

37557.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia be'd<ata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, (i3,;i1*
"Ketilca bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,",

ia berkata, "Maksudnya adalah orang Tsamud yang paling

d*g,r.'""
Firman-Nya, ;i3t!6'lJ6 "Lalu Rasul Allah (Shalih)

berlratta kcpada merelca," maksudnya adalatl, Shalih, utusan Allah

SWT, berkata kepada kaum Tsarrud, 'i1"6iti'i(, "@iarkanlah)

unta betina Altah dan minumannya." Maksudnya )xaitu, hati-hatilah

terhadap unta betina Allatl dan minumannya Shalih melnperingatkan

mereka telrtang minuman unta itl karena telah didahului -de,ngan

perintah dari Allah kepada merek4 bahwa rmta itu berhak terhadap

tempat minum sehari, dan mereka beftak terhadap tempat minum itu

sehari lairurya di selain hari untuk unta betina itu, sebagaimana telah

saya j elaskan terdahulu.

37558. Bisyr menceritakan kepada kami,

menceritakan kepada kami, ia berkata:

ia berkata: Yazid
Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, $l'iJliii3;6'{ilt;
,i(i"; ulalu Rasul Allah.(ShahA berlata lnpado mereka,

'@iarlranlah) unta betina Allah dan minumanrq)a," . ia berkata,

HR. Al Bulfiari pada kitab: Taftir Al Qur'aa (4658, 4/188), Muslim pada

kitab: surga dan sifat Kenikmabnnya (2855), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirryra

(lO/3438), Al Qurthubi dalam tafsirrya (2OnB), dan Al Bagbawi d"lam

Ma' alim At-Taruil (5 I 582).
Dikeluarkan secara marfa' oleh An-Nasa'i dalam As-sunan Al Kubra (8538)

dalam hadits yang panjang, dan Ahmad dst4a nnrsDedn)ra (41263), keduaqra

dengan l*azh: Orang Tsamrd yang paling dmgu.
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"Ini merupakan pembagran Allah yang ditetapkan untuk unta

tersebut pada sumber air."l576

Firman-Nya, Jiia :i"JK "Lalu mereka mendustakannya

dan menyembelih unta itu," maksudnya adalah, lalu mereka

mendustakan Shalih mengenai khabar yang diberitakannya kepada

mereka dari Allah, yaitu bahwa Allahlah yang menetapkan waktu

minum sehari untuk unta tersebut dan.bagi mereka sehari lainnya, dan

bahwa Allah akan menimpakan siksa-Nya kepada mereka bila mereka

menyembelihnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala tentang

mereka dalam firman-Nya, {,C;\:'63fiqK*xaum Tsamud dan Ad

telah mendustakan Hari Kiamat." (Al Haaqqah [69]: a) Bisa juga

pe,ndustaan ini mengenai penyernbelihan. Jika demikian, maka boleh

mendatrulukan pendustaan .itu sebelum penyembelihan, dan

penyembelihan sebelum pendustaan, karena setiap f il terJadli karena

sebab, jadi boleh memulaiqra sebelum sebab dan setelatrny4 seperti

uugkapan a'thaitu fa ahsanu "aku mernberi lalu bertuat baik" dan

afuantufa a'thaitu "aku berbuat baik lalu memberi", karena mernberi

adalah perbuatan baik, dan di antara perbuatan baik adalah memberi.

Demikian juga jika penyembelihan itu merupakan sebab pendustaan,

maka pengucapannya boleh mendahultrkan yang mana saja.

Sebagian menyatakan bahwa firman-Nya, ii"3K "Lalu
merelca mendustakannya," merupakan kalimat yang sudah cukup

dengan sendirinya, dan firman-Nya, 6;ja"Dan menyembelih unta

itu," merupakan penimpalnya karena adanya redaksi, tiiit*)t4
"Ketilrn bangkit orang yang paling celaka di antara mereka". Jadi,

seolah-olatr dikatakan, "Ketika bangkit orang yang paling celaka di

antara mereka lalu menyembelih unta itu," [walaupun mer$adi rumit

dalarn memaknai firman-Nya, qjlt ii-lK "Lalu merelm

1576 As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (8/530), menyandarkannya kepada Abd
bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir dari Qatadah.
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mendustakannya dan menyembelih unlg -- t!".;1-':n Kemudian

dikatakan" "Bagaimana itu?" Dijawab ai13 *Lalu mereka

mendustalrannya dan menyembelih unta itu." Sebenarnya sebelum

pe,nrbunuhan unta itu, kaum tersebut paful1 bagi rmta satu hari unhrk

minum, dan bagi mereka satu hari lainnya

Ada juga png berkata, "Ada tilabar yang menyebutkan bahwa

setelah kepatutran mereka itu, mereka sepakat untuk me,ncegah unta

itu dari minum, dan mereka semua rela terhadry pembunuhanny4

maka unta itu pun disembelih. Oleh karena itu, perdustaan dan
penyembelihannya dinisbatkan kepada mereka semua, li'33
G;:;.'Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu'."

Firman-Nya, $i3 di*J ;.*$:'rS uMau ruhan
merelca membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah
menyamaratakan mereka (dengan tanah)," maksudnya adalalL maka

Tuhan mereka menghancurkan mereka karena dosa merek4 kekufuran

mereka terhadap-Ny4 pendustaan mereka terhadap Rasul-Nya
(Shalih), dan penyembelihan mereka pada unta-Nya-

Firman-Nya, \i|'3 ulalu Altah menyamaratakan merekfl,"

maksudnya adalah, lalu menyamaratakan kebinasaan itu atas mereka

semuq sehingga tidak seorang pun )ang luput. $sfageimana riwayat-

riwayat berikut ini:

37559.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menc#takan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari Qatadalu te,ntang aya! 43 4iJ33
$i:3 #, 

uMaka firtan mereka menbinasalun merelca

disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyamaratakan mereka

(dengan tanah)," ia berkata, 'Diseb.utkm kqada kami batrwa

orang Tsarnud )ang prling duogu pada mulan)ra enggan

1577 Redaksi yang terdapat di antara dua tanda kuung sihl t I telah luntur dari
kami rrcnetapkanqra dari naskah lain
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menyembelih unta itu, hingga ia diikuti oleh yang kecil dan

yang dewasa kaum Tsamud, baik kaum laki-laki maupun kaum

wanitanya. Dikarenakan kaurn itu semuanya sepakat untuk

menyembelihry", maka Allah meurbinasakan mereka karena

dosa mereka dan menyamaratakan mereka."ls?8

37560.Bisyr bin Adam menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Qutaibah menceritakan kepada karri, ia berkata: Abu Hilal
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al
Hasan berkata" 'T(etika mereka menye,mbelih unta itu, mereka

mencari analny4 lalu diternrkan di purcak gunung, maka

Allatl menghancurkan hati merek 
^1tt 

57 e

Firman-Nya" li$i,36:J; "Dan Allah tidak tahrt terhadap
akibat tindakan-Nya itu." Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai

malaranya"

Sebagian me,ngatalcan batrwa maknanya adalah, tidak talot
akan dampak penghancuran mereka. Mereka yang berpendapat

demikim menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

37561. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, #36:!; "Dan Allah tidak takut terhadap
akibat tindakan-Nya itu," ia berkata, "Allah tidak takut

terhadap dampak dari seorang pun."lsEo

37562.Ibrahim bin Al Mustamir menceritakan kepadaku, ia berkata:

ts78 
, N Qurthubi dalam tafsinrya QDnr,Ibnu Katsir dalam tafsinrya (l4l37}),
'Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (51450), dan Al-Alusi dalam Ruh Al
Ma'ani (301146).

l5?e Kami tidak menemukannya dengan lafazh ini dalam referensi-referensi yang
ada pada kami. Silakan lihat rnaknanya yang dicantumkan oleh Ibnu Katsir
dalam tafsirnya (4/5 I 8).

1580 Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (10/3433).
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Utsman bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar

bin Martsad me|rc€ritakan ke,pada kami dari Al Hasan, tentang

finnan-Np, (#3W; "Dan Allah tidak tahtt terhadap

akibat tindaktn'Nya ifit," ia berkatq "Itu adalah Tuhan kita

Yang Maha Suci lagi Maha Tingg, Dia tidak takut alcan

damfak dari rya yang diperbuat-Nya terhadap merek,."lstl

37563.Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Walci

menceritakan kepada kami dari Amr bin Munabbih, ia berkata,

'tsegitulah yang te,rdapat di dalam kitabku, aku mendengar Al
Hasan me,mbaca a1rat, li#365; 'Dan Allah tidak tahtt

tuhadap aabat tindakan'Nya itu'.la lalu berkata, 'Itu adalatt

Tuhan, Dia melalcukan itu tertadap mereka dan tidak takut

darnpaknya.-Is82

3Ts*.Ya'qub me,lrceritakan kepadakg, ia berkata: Ibnu Ulay5rah

me,lrceritakan kepada kami dari Abu Raja, dari Al Hasan,

tentang firman-N1a ffi36; "Dan Allah tidak. tahtt

terhadap akibat tindalun-Nya itu," ia berkat4 *(Maksudnya

adalah) tidak takut terhadap dampak metreka."lsE3

37565.Bisyr menceritakan, kepada karri, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, te,ntang firman-Ny4 l&sfu;
"Dan Altah ndak tahrt terhadap akibat tindakan'Nya ihr," ia

berkate "(Mahsudnya adalah) tidak takut akan munculnya

darrpak apa pun dari Tindalon'Nya terhadap mereka."l5&

37566.Mghammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritikan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

rsEr lbid.tsu Ibnu Abi 114i6 drlam ta8irrya (10/343E).
r5E3 Al Baghawi dalt n Ma'alim At-Taruil (51582).
lsEr 1"-1 tidak me,nemr}cn4ra dcngan lafazh ini dalam referensi-referensi yang

ada pada kami.
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kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang fimran AllalL qi|,3(=ii; "Dan Allah tidak

talatt terhadap akibat tindakan-Nya ifii," ia berkata,

"Muhammad bin Amr berkata dalam haditsnya, 'Allah tidak

takut akan akibatnya'.

Al Harits juga berkata dalam haditsnya, "Allah tidak takut

akan akibatrya."lsEs

37567.Muhammad bin Sinan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Razin bin
Ibrahim menceritakan kepada kami dari Abu Sulaiman, ia

berkata: Aku mendengar Bat<r bin Abdillah Al Muzani berkata

tentang firman-Nya, l&36:!; "Dan Allah tidak talat
terhadap akibat tindakan-Nya itu," bahwa (maksudnya

adalah), Allah tidak talot darrpaknya.rsE6

" Ada yang mengatakan bahwa malaranya adalah, dan orang

yang menyerrbelih unta tidak takut akan akibat perbuatan yang telatt

dilakukanrryra. Mereka yang berpendapat demikian melryebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

37568.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Rauq

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Adh-Dha?thak

menceritakan kepada kami, tentang firman-Ny4 qii36);,
ia berkata, *(Maksudnya adalah), orang yang menyenrbelihnya

. itu tidak takut akan akibatrya.'rs87

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 733) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya
(10t3437).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (l4l370).
Ibid.

1585

t586

t587
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37569.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari As-Suddi, te,ntang

firman-Nya, (#36);, ia berkata, "(Maksudnya adalatr),

orang png me,nyenrbelihnya tidak takut akan akibatnya."ls8E

37570.Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mabran

me,nceritakan kepada kami dari Su$ran, dari As-Suddi, te,ntang

finnan-Np" (tfi3q$| ia bedmta, "(Maksudnya adalah),

orang yang b€ftuat itu tidak tdnrt akan akibat yang

diperbuatnya.'lste

Ada perbed aarr qira'a, di kalanan qtufta' me,ngenai ayat

tcrsebut

Semua qurra' Hijaz dm Sprn membacanya tJEiL'J .J|')-J,
dengan huruf /a', d€mikian juga pug dicantumkan pada mushaf

mereka

Semua gurro'Irah membacanya (#i36st r5s demikim
juga yug dicantumkan pada mushaf merGka.

Pendapat png benar dalam hal ini yaitu, kedua qira'at irId
sama-sama populcr dan tidak b€fteda malrranya, maka de,ngan qira'at
manapun seorang qari'membacanya, telah dianggap benar.

Para qurua'berbeda qira'at pada imala& redaksi-redaksi yang

mengandung huruf wau pada surah ini dan lainnya, seperti firman-
Nya, t+i$y;itr6 "Dan bulan ,apabila. mengiringinya." qtlft,ySt;

Ibnu Abi Hatim dalam tafsimyz (1013437).
Ibnu Al lavi dalam Zad Al Masir (91144).

Nafi dar Ibnu Arrir meurbacaqra Ouaiii, dengan huruf/a', yang mdhmnya,

maka Tuhan rnereka mernbinasakan rncreka disebabkan dosa mereka...maka
Dia tidak takut terbadap akibat tindakan-Nya itu. Yakni, A[ah tidak takut
karena Tuhan Yang Maha Perkasa tidak takut terhadap apa prm.

Ahli qira'at lainnya membacaq,a 365i dengan huruf war, yang maknanya,
ketika bangkit orang yang pallng celaka di antara mereka karena menyembelih.
rmta ihr, ia justnr tidak takut terbadap akibatrya. ladr, fa'il dari ,38 adalah
akibar dhamir yang kembali kepada ffiA.tmatguiiah At Qira'at (hal. 766).

l58t

1589

t590



SraahAsy-Sycmsy

" Dan:bumt serta penghamparcinnya." Serta sebagainya.

Semua qurra' Kufah me,lrrbacanya dengan fathgh, dan

membaca dengan imalah pada redalcsi yang mengandung huuf ya',

kecuali ashim dan Al Kisa'i, kare,na Ashim membaca detganfathah

pada semuanya yang mengandrmg hmlf wau danya', tidak da faog
diratakari: Sementra itu, Al Kisa'i semuan)ra dengan kasrah-

Adabin Abu Amr, melihat keserasian pangkal-pangkal ayat,

jika semuanya seiiama maka semuanlxa dibaca den gan imalah.

Semua qurra' Madinah tidak membaca dengan imalah yatg

tegas dan tidak dengan,fathahyarytegas, akan tetapi antara itu. 
,.,

Qira'at yang paling fasih dan paling baik adalah dengan

melihat permulaan surah, jika permrrlaan-pennulaannya dengan huruf

ya',maka semuanya dengan imalah selaifaahisyah. Sedangkan jika

semua pangkalnya dengan hgnrf wau m*a semuanya dengatfathah

selainfiasllsy. Jika ada ymg berbeda, maka qira'at dengan htrrufya'

dibaca.de,ngat imalah yang se,mpurna, dn qira'at dengan huurf waz

dibaca dengan fathah sedang. Bila png pertama ditaca dengan

imalah dan yrang kedua dengan fathah, malca ini bukan laftn (bukan

salah ucap), hanya saja yang fasih adalah yang kami kernrkakan

tadi'r5er 
.,0o

tet Lilhtt 4uiiah Al Qira'at @1. 7 66).
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SURAH ALLAIL

i;iKi:,lt@ 6t6 fii 6ar,@ ;i|ri D6'r@,slwj6
5t:Y,@sAi*fr@t;=rU|.ra

@uj4 tt;#@ $u*K @ #r;lr.
"Demi malant apabita meruttupi (cahaya simg), dan siang

ap ahila ter ang.b ender dng, ilmr p enciptaflrr laki.laki ilmt
p ercrnptart, seslrnggutmy a us alw l<firw mernang b qb eda.
bedn. Adapun ordrlg yang meffrberil<frn (hartmrya di jalan
Nlah) danbertakwa, dmr menrbenarlem admya palwla

ycirrg terbaik (*ga), malroKamikclak akan merryiapl<mt
baginya ialan yang nntd.ah. Darr adapur. qrctng.otdng yarrg

bdkhil dan merasa dlrinyg *hD, sqta mendustal<an pahala
y elng tqbaik, maka kr,lak Kmni al<frn menyiaplcmt baginy a

(jalan) yang sul,ar." (Qs. Al,Laillg2l: 1,10)

!"r[@
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Takwil firman Allah: f:tii!;ft@fiftV66@ i$,itpi'
@t{Ar#@;4uJy,@iit&t';efgiii"si:",r@t{}\f,
{,A-f:;i3@.63[]U*8@#t;A#$ (Demi matam apabita

menutupi [cahaya siangJ, dan siang apabila terang-benderang, dan

penciptaan laki-laki dan perempuan; sesungguhnya usaha kamu

memang berbeda-bedo. Adopun orang yang memberikan [hananya
di jalan AllahJ dan bertahwa" dan membenarhan adanya pahala
yaflg terbaik [surgaJ, malea Kami kelah akan menyiapkan haginya
jalan yang mudah. Dan adapun orang4rrang yang bakhil dan

merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yong terbaih
maka leclak Kami akan menyiaphan baginya [jalanJ yang sukar)

Allah Ta'ala bersumpah dengan malam apabila menutupi

siang dengan kegelapannya sehingga menghilangkan catrayanya dan

datanglatr kegelapanuya, ifiWV "Demi malam apabila menutupi,"

siang. '{1Syr6g "Dan siang apabila tirang-benderang." Ini juga

sumpah, Allah bersumpah dengan siang apabila terang sehingga

menerangi serta menampakkan untuk pandangan, tidak ada kegelapan

malam yang menghalang diantaranya dan penglihatannya, sehingga

dapat dilihat dengan mata.

Qatadatr berpendapat bahwa Altah bersumpah dengan sesuatu

dikarenakan keagungan sesuatu itu di sisi-Nya. Sebagaimana

disebutkan dalam riwayat berikut ini:

3757l.Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kgpada karni d; Qatadalr, tentang firman-Nya, @.*it#f
fiftyrfu|uDemi malam apabila menutupi (cahaya siang), dan

siang apabila terang-benderang,", ia berkata, "(Maksudnya
. adalatr) dua tanda agung png diperedarkan Allah kepada para

makhluk."lse2

rt' Ath-Thaui dalan At-Tibyan (10/363).
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Firnan-Nya, U\ifAtifr;$ "Dan penciptaan laki-laki dan

perempuan," me,ngandung dua kerrungkinan, yaifu sebagaimana

disebutkan pada fi rman-Nyq q46,Jrfi 6 @ q;);t {3$ " Dan I angit

serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya." (Qs. Asy-

Sprrsy [91]: 5-6), yaitu menjadikan ui bermalma',F, sehingga ini
merupakan sumpatr dari Allah SWT de'ngan pencipta laki-laki dan

perempuan, dan Dialah penciptaqra, serta kemrurgkinan menjadikan ti

dan yang setelahnya bermalcra mashdar, sehingga menrpakan sumpatr

dengan maktrluknya baik laki-laki maupun perempuan.

Telah disebutkan riwayat Abdullah bin Mas'ud dan Abu

Dardq bahwa keduanya membacanya;#t'3 f'tlri"Dan lakiJaki dan

pere,mpuan". AbU Darda me,lrptakannya dari Rasulullah SAW.

Riwayat-riwayat menge,lrai ini adalah:

37572.Muhanrmad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhamnrad bin Ja'far me,lrceritakan kepada kami, ia

berkata: Syr'bah menceritakan kepada kami dari Abu.Ishaq, ia

berkata, uQira'abnya Abdullah adalalt ril rr i:rri ;1l, ri1.[iJr3

,.Jli3 f'JJ6 &'D€mi malam apabila'menutupi t.ifr"y"
siangl, dan siang apabila terang-be,lrdtr&9, dan laki-laki dan

perernpuan)."1593

37573.Ibnu Al Muzani menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hisyam bin Abdil Malik me,nceritakan kepada kami, ia
' berkata: Syr'batr menceritalcan kepada kami, ia berkata: Al

Mughiratr mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar

Ibratrim berkata, "Alqamah pernah datang ke Syam, lalu duduk

di samping Abu Darda, ia (Abu Darda) bertanya, 'Dari warga

mana engkau?' Alqamatr menjawab, 'Dari warga Kufatr'. Abu

Darda berkata, 'Bagaimana Abdullatr mernbaca ayat, ;jj;-Q,$Y5'&f4rfig@. Aqamatr me,njawab, ',lli: fhrt'. Kami masih

r5e3 LihztAl Muharrar Al Wqiiz@albnuAthiyah (5/490).
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tetap ddam keadaan begtu" sampai-sampai harpir menilaiku
sesat phdahal aktr me,ndengar bacaan tersebut dari Rasulullah

sAw'."1594

37574.Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hatim bin Wardan nlenceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Hamzah menceritakan kepada kami dari Ibratrim,

dari Alqamah, ia berkata, 'lkmi datang ke Syam, latu aku

masuk ke terrpat Abu Dard4 ia pun bertanya kepadaku,

'Bagaimana engkau mendengar Ibnu Mas'ud me,mbaca ayat

,^,-,# 6h+,'r;@ ;g Wr; Aku menjawab, "Ia me,urbacanya

"-,It1 
f $tt'.Ia berkata lagi, 'Begitu juga aku mende,lrgarn)ra

dari Rasulullah SAW saat merrbacakannya'."1 se5

37575.Ya'qub me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulaylrah

menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sfhin Al Wasithi

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Khalid bin Abdillatl
menceritakan kepada kami dari Dau4 dari Amir, dari

.Alqamatr, ia me,nuturkarl "Aku datang ke Syam, lalu aku

bertemu dengan Abu Darda. Ia bertanya, 'Dari mana asalmu?'

Aku menjawab, 'Dari warga Irak'. Ia berkata lagi, 'Yang
mananya?' Aku me,njawab, 'Kufah'. Ia bertanya lagi, 'Apalcah

engkau membacanya deqgan bacaan Ibnu Ummi Ubaid?' Aku
me,njawab, 'Ya'. Ia berkata, '99bu bagakg g{*f.t'f} 45,
lalu membacakan a)rat, s-Clit S:-sr1 ,)h3 r\lt(rt: ,#-ril.Fitre
Ia pun tersenytrm, lalu berkata, 'Dernikianlatr yang aku dengar

dari Rasulullah SAW'.-lse6

37576.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul A'la me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepadakq dari Amir, dari Alqamah, dari Abu

HR Muslim dalam sbahihnya (824) dan At-Tirmidzi dalamls-Sunan (2939\.
Ibnu Athiyyah dalam Al Muhanar Al lfajtz $la9Q.
HR Mnslim d{6p shahihnya (824) dan Ahnad dalam rmrsoadnya (61448).
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Dardq dari Nabi SAW, riwayat serupa.

37577.1*bn As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Ibrahim, dari Alqamall ia me,lruturkan, "Aku datang ke Syam,

lalu aku menemui Abu Darda. Ia lalu bertanya, 'Adakah di

antara kalian png bisa membacakan kepadalru qira'at-nya

Abdullah?' Lalu ia me,lrunjukkan. Alnr pun merfawab, 'Aku'.
Ia berkata" 'Bagaimana engkau mendengar Abdullatt

merrbacahan ayat ini, #-Wt Aku bgk"ta 'Aliu
mendengarnya mernbaca, 'r-s\i2 1:tt - fiWit Ia ber*atq

'Demikian juga aku mendengar Rasulullah SAW
me,ngatahannyra. Mereka meqginginkan agar aku merrbacany4
',f(r,tapi alcu tidak mengiluti metreka'."Ise

37578.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang fi rman-Nya, -5,$ifii';tt(2, ia berkata,' ?ada sebagian

tulisan Al Qu'an dicantumkan g\i5 1'llt5 
rses

37579.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritdcan kepada ka-i, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, riwayat yang sama.

37580. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Qasim menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Hajjaj
menceritakan kepada kami dari Hanm, dari Isma'il, dari Al
Hasan, ia merrbacany4 J!?2 T'it}-.t* t .Ia lalu berkat4
"(Maksudnya adalah) walladzii khalaqa adz-dzalwra wal
untsaa 'Dan' denri Dzat yang mencrptakan laki-laki dan

petrempuan'."

Hanrn berkata: Abu i\mr berkata, "Orang Makkah mengatakan

Abdurrazzaq dalam tafsinrya (3 I 43 4).
Abdurrazzaq dalam afsinnya (3 I 433).

$n
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ketika t€rjadi pettr,' &filuaanallah maa sabbahta lahu' (Maha

Suci Allalu yang membuatuu b€rtasbih kepada-Nya)."15s

3758l.Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia bertata: Jarir

me,nceritakan kepada kami dari,Mughiralu dari Muqsim Adh-

Dhabbi, dari Ibrahim bin Yazid'bin Abi Imran, dari.Alqamah

bin Qais Abu Syibl, bahwa ia datang ke Spm, ldu masuk

masji{ kernudian shalat di dalamnp, kemudian menghampiri

sebuah halaqah dm duduk di dalamnya Lalu datanglah

seorang laki-laki, aku melihat kewibawaannya dan keseganan

orang-orang terhadapnp, ia duduk di sampingkrl maka aku

bertata, "Alhamdulillai, se,moga Allatl telah mengabulkan

doaku." Tenryata laki-laki tersebut adalah Abu Darda" Abu

Darda lalu berkatq "Apa itu?" Aku menjawab, erlfiku berdoa

kepada Allah agar menganugerahiku te,man duduk lang shalih,
. dan aku harap itu adalah e,ngkau." Ia berkata, 'Dari mana

asalmu?" Aku menjawab, 'Tlari Kufah, $<ni dari hak di
I(ufah." Abu Darda berkatar 'Bukankah di antara kalian adalah

seomng pe,milik sepasang sandal, bantal, dan terrpat bersuci -
maksudnya adalah Ibnu Mas'ud-? Bukankah di antara kalian

omng yang dilindungi dari syetan )ang terkutuk melalui lisan

Nabi SAW 
-maksudnya 

adalah Arnmar bin Yasir-?
Bukankah di antara kalim ada pe,megang rahasia )rang tidak

seorang pun mengetahuiqra selain dia 
-makzudnya 

adalah

Hudzaifirh bin Al Yamae?" Ia lalu berkata, "Siapa di antara

kalian yang hafal sebagaimana Abdullatr membaca?" .flftu

bertata, "Aku." Ia bertatq 'Coba bagakan "ft,O.#Wfif'{iSt$g Aku'lalu me,mbaca, 'r;,\ii -|'Lsrt.- Abu Darda

ke,mudian berkata, 'D€mi Dzat yang ddak ada sesqnbahan

)rang ha,q selain-Np, d€mikianlah yang dibacakan dari mulut

Rasulullatr SAW kepadaku. Tapi orang-orang'tetap begitu

rte Ibmr Abi 116i6 dalarn tafsimf,a (108440).

T'
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sampai-sampai hampir menolalmlxa 6.t'iku.,l 600

Firman-Nya, #fiiy"sesungguhnya usaha kamu memang

berbeda-beda," maksudnya adalab sesungguhnya perbuatan kalian

sangatlah beragam, watrai manusia, karena di antara kalian ada yang

kafir terhadap Tuhannya dan be,l:naksiat terhadap-Nya dalam hal

perintatr dan larangan-Nya, serta ada juga yang beriman kepada-Nya

dan menaati-Nya dalam hal perintah dan larangan-Nya. Demikian

disebutkan dalam riwayat berikut ini:

3?s8z.Diceritakan Bisyr kepada karni, ia berkata: Yazid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari

Qatadatr, tentang firman-Nya, #'Sl;'lt" Sesungguhnya us aha

kamu memang berbeda-beda)' ia berkata, "(Maksudnya

adalah) lamutrhtalaf 'sangatlah betragam'."I @l

Firman-Nya" #'*;it"sesungguhnya usaha kamu memang

berbeda-bida," adalah javabul qasam (redaksi penimpal kata

sumpah), sehingga redaksinya adalah, derri malam apabila menutupi

siang, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.

Demikian pula yang dikatakan oleh para ulama. Mereka ya4g

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat beri*ut ini :

37583. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata, '"Terjadinya sumpah di

"r , #'#'iry's"turgguhnya usaha kamu memang berbeda-

beda'."1@2

Firman-Nya" tit;l;titt "Adapun orang yang memberikan

HR Muslim dalam shahihya (824).
Al Wahidi dalam tafsirnya (Al2:08), Al Qurthubi dalam tafsirnya (20/82), As-
Suyuthi dalarn Ad-Dun Al Mantsr (8/534), dan An-Nafsi dalam tafsimya
(41343'.).

As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Maatsur (8/534) dan Asy-Syaukani dalamFath
Al Qadir (51452).
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(hartanya di jalan Allah) dan bertakv,a," maksudnya adalalL omng

yang merrberikan hartanya di jalan Allah dan bertalnna di antara

kalian" wahai manusia" dan orang yang diperintahkan Allalt unttrk

memberikan hartanya serta membrtkT apa )Nang dianugerahkan-Nya

kepadanya serta bertalora kepada All+ dan menjauhi hal-hal yang

diharamkan-Nya.

Para ahli tafsir berpendapat senada dengan p€ndapat kami.

Mereka )aog beryendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

37584.Humaid bin Mas'adah me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Al Mufadhdhal me,nceritalcan kepada kami, ia
berkata: Daud me,nceritakin kepada kami dari Amir, dari

Ilcimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Np, ifi*;fif{
*Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah)
dan bertal*va," ia bertata, 'Memberikan apa )xang ada

padanya." sj;$ "Do, bertakwa." Ia berkata, "Bertalonra kepada

luhannya."l03

37585.Ibnu Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Khalid bin Abdillah menceritakan kepada kami dari

Daud bin Abi Hinq dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, te,lrtang

aya\ J*1;(?r "Adopr- orang yang memberilcon,", ia berkata,

'AnugeralL sj$' Orn bertahwa',kepada Tuhannya."l@

37586.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalt tentang ayat, $\i(t "Adoprrn

orang yang memberikan,", ia berkata, 'Maksudnya adalah

memberikan hak Allah. 6t 'Dan bertalcwa', menjauhi

Al Baghawi dalamMa'alim At-Toail (5R44).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnfra (l0l344.l).
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pengharaman-pengharaman Allah yang dilarang-Nyu."'uot

3ls8l.Diceritakan kgpadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Irbaid me,lrceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku me,lrdengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya, iit*;Si* "Adapun orang yang

memberikan (hartanya di ialan Allah) dan bertal*va," bahlva

maksudnya adalah dzikrullah (mengingat Allah) dan bertalwa

kepada Allah.r6o6

Para ahli tafsir berbeda pe,lrdapat mengenai penalorilan firman

Allah Ta'ala, ,p:Ul.,t "Dan membenarlun adanya pahala yang

terbailc"

Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah, dan

mernbenarkan penggantian dari Allah atas pemberian hartanya pada

apa yang telatr diberinya dari apa png diperintahkan Allah untuk

diberi. Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berilut ini:

37588. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia bertata:

Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir, dari

Itcimalt dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya" t*'Uit*t
"Dail mernbenarkan adanya pahala yang terbaik," ia berkatq

'Maksudnya adalah mernbenarkan adanya penggantian dari

Allatr."l607

3ls}g.Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul A'la me,lrceritalmn kepadaku, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari lkrimah, dari Ibnu Abbas,

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (108440) dan Al Mawardi dalo'r- An-Nukat
wa Al '(Jyun (51287).
Al Mawardi dalamAn-Nulatwa Al 'Lfun (5D87).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (108440).

t6{)t
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te,ntang firman-Np, {r::fLj6 "Dan membenarkan adanya

pahala yang terbaik," iaberkata, "S€trta mernbe,narkan adanya

penggantian dari Allah.'r 6ot

37590.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurahman bin Mahdi me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: Khalid bin AMillah menceritakan kepada kard dari
Daud bin Abi Hind, dari llaimah, dari Ibnu Abbas, te,ntang

ty"t, 43t:6 "Dan membenarlcan adanya pahala yang
t*baik,u ia berkata, "(Maksudnya adalah) pe,nggantian."l@

37591.Ya'qub menceritakan kepadalnr, ia berkata: Ibnu Ulayyah
menceritakan kepada kami dari Daud, dari Ilsimah, dari Ibnu
Abbas, riwayat yang satna

37592.Isma'il bin Musa As-Suddi menceritalcan kepada kami, ia
berkata: Bisyr bin Al Halonr Al Ahmasi mengabarkan kepada

kami dari Sa'id bin Ash-Shalt, dari Isma'il bin Abi Khalid, daxi

Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, irfi,36
*Dan membenarlun adanya pahala yang terbaik," ia berkata
'Maksudnya adalah 1akin akan adanya penggantian."l6l0

37593.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
me,nceritakan ke,pada kami dari Qais bin Muslim, dari llaimah,
tentang firman-Nya, r;9l*r@ titJ;1'; "Adapun orans
yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan

membenarlwn adanya pahala yang terbaik,", ia berkata,

"(Maksudrryra adal"h) adanya penggantian."l6l I

Ibid.
Ibnu Athiprah dalamAl Muhanar Al Wajiz Qla9\ dan lbnu Hajar dalamFati
Al Bari (8106).
Al Bagbawi dalaarMa'alim At-Taruil (51583).
Ibnu Athiyyah dalam Al Muhanar Al Wajiz (51491) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (5 I 583).

t6t[
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t6t0

t6u

-

IvuvF



Tafsir Ath:Ihabari

37594.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Qais bin Muslim,

dari Ikrimatr, tentang firman-Ny4 t#.'Us*t "Dan

membenarkan adanya pahala yang terbaik,". ia berkata,

'Maksudnya adalatr, Allah akan menggantinya."l 612

37595.... ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dari Suffan,

dari Abu Hasyim Al Makki, dari Mujatrid, tentang firrran-Ny4

,nt'x y31{: "Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik,",

ia berkata, "(Maksudnya adalah) adanya ganti."l6l3

37596.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Abu Bakar Al Hudzali, dari

SlNahr bin Hausyab, dad Ibnu Abbas, te,ntang firman-Nya,
.ori7 t-ar...h--- 

--- ^-^-L------L-- ^)^--.- -^L-r- -.--{i3!\J{: "Dan membenarkan adanya pahala yong terbaik,"

ia berkata, "(Maksudnp adalah) adanya ganti."l 6la

375g7.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Nadttr bin Arabi, dari Urrimah,

ia berkata" "(Maksudnya adalah) adanya ganti."l6l5

Ada yang mengatakan batrwa maloanya adalab itan

mernbenarkan batrwa Allah adalah Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

37598.Muhammad bin Umar bin Ali Al Muqaddami menceritakan

kepadaku, ia berkata: Asy'ats As-Sijistani menceritakan

kepada karni, ia berkata: Mis'ar menceritakan kepada kami,

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari Abu Hushain, dari

Al-Alusi dalam Ruh Al Ma' ani (30/148).
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 734) dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al
wajiz$la9\.
Al Qurthubi dalam tafsimya (20184').

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirrya (51491).

t6t2
r5t3

t6t4

l6l5

.- r6r-J



&lrdhAtldl

Abu Abdirrahman, tentaog firman-Nya, {#l,it1:15 ia (Abu

AMirratunan) berkata, "(Maksudnya adalah), tidak ada

seserrbahan yang haq selain {14r.11616

37599.Ibnu Basysyar me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffn
menceritakan kepada kaini dari Hushain, dari Abu

Abdirrahman, riwayat )ang sama

37600.Ibnu Humaid menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Mahran

me,nceritakan kepada kard dari Su$an, dari Abu Hushaiq diri
Abu Abdinahman, riwayat yang sarna.

3T1}l.Diceritakan kepadalcu dari Al Husain, ia berkata: Alfli
me,nde,ngar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku me,lrde,lrgar Adh-Dhalthak berkata

tentang firman-Nya, g{t,l'{t, bahwa (malcsudnya adalah),

tidak ada sese,mbahan y"ng haq selain Allah.r6r7

376}2.Mtrhamrnad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Afhku menceritakan kepadaku, ia berkata: Parnanlru

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku me,lrceritakan

kepadaku dari ayahnp, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

#1"3:55t, ia (Ibnu Abbas) berkata, "(Maksu&rya adalah),

merrbenarkan bahwa tidak ada sese,rnbahan )rang ha,q selain

411u5.r'1618

Ada yang me,ngatakan bahwa maknanya adalah, me,mbeirarkan

adanya surga. Mereka )rang berpe,lrdapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (51491) dan Al Bagbawi dalan Ma'alim At-
Tanzil (5153).
Al Mawardi ddam An-Nukat wa Al 'Uyn (51287) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (5/583).
Al Baghawi datan Ma'alim At-TaMil (51583).

t6l6
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37603.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kgpada kami dari Suffan, dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, tentang firman-Nya, #u,31:5t "Dan
membenarkan adanya pahala yang terbaik,".. ia berkata,

"(Maksudnya adalah) surga."l 6l e

37604.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Mutrabbab menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi{ riwaydt yang sama.

37605.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
riwayat yang sama.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, dan

membenarkan apa yang drjaqiikan Allatr. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

376}6.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada .kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalr, tentang firman-Nya, 6{t",31:1j, ia
(Qatadah) berkat4 "(Maksudnya adalatr), dan meurbenarkan

apa yang dijanjikan Allah atas Diri-Nya, lalu Dia menepati
janji yang telatr dijanjikan Allah itu."r620

37607.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
tentang firman-Nya" #!lp::5t, ia (Qatadah) berkata, "Orang

beriman membenarkan kebaikan yang dijanjikan Allatr.-1621

Pendapat-pendapat seperti ini adalah sebagaimana yang

Al Mawudi dalanAn-Nukat wu Al 'Uyun (51287).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1013440) dan Al Mawardi dilam An-Nukat
wa Al 'Uytn (51287).
Abdunazzaq dalam tafsirnya (31 433).

l6l9
1620

l62t
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ditunjutkan oleh lafazh ayat, dan saya pendapat yang tepat

adalah yang menyatakan batrwa maksudnya adalah mernbenarkan

adanya penggantian dari Allah atas apa yang dinafkatrkannya.

Saya katakan bahwa inilah pendapat )ang paling tepat

mengenai ini, kare,na sebelumnya Allah menyebutkan te,ntang orang

png menaflcahkan hartanya de,ngan me,lrgfuarapkan penggantian dari

apa )rang dinaflrabkan.ya. Jadi, pe,maknaan yang paling tepat unhrk

khabar setelabnya mengenai pernbe,lraran tentang apa yarrg dijanjikan

Altah adalah pe,ngganti, bila apa yang dinafkahkannya itu disalurkan

dengan cara yang diridhai-Np- Disamping itu, ada juga khabar dari

Rasulullah SAW yang senada dengan apa yang kami katakan ini.

I(habar tersebut adalah:

37608.A1 Hasan bin Salamah bin Abi IGbsyah menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abbad bin Rasyid menceritakan kepada kami

dari Qatadah, ia berkata: Ktralid Al Ashri me,nceritakan

kepadaktr dari Abu Dard4 ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda"

'U-,gti;d )gJ1ti#4t11 ,iL- *Uj ?tr'u 6

ry *?r,fu GiJ yrl'#i,@t'ol g l' ;it
.&

"Tidak ada satu hari pun di mana mata hainya terbenam,

lreauli di le&n sisinya ada dua malaikat yang budoa, yang

didengar oleh semua maHrluk Allah keanali iin dan manusia,

'Ya Allah, berilah ganti bagt yang berinfah dan berilah

kerusakan bagi yang menahan (enggan berinfak)'."

Lalu berkenaan d*grn Allah me,lturunkan Al (iur'an, &L1';
5$y3*t@ !i,$ " Adopun orang yang memberilun (hartanya
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di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarlcan adanya

pahala yang terbaik " Hioggq UifiL*galan) yang sukar-"r622

Disebutkan batrwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan

Abu Bakar Ash-shiddiq RA. Riwayat mengenai ini adalatr:

37609.Hanm bin Idris Al Asham me,lrceritakan ke,padaku, ia berkata:

Abdurrahman bin Mtrhanmad Al Muharibi menceritakan

kepada karni, ia berkata: Muharrmad bin Ishaq memceritakan

kepada karni dari Muhammad bin IJbaidullatr bin Abdirrahman

bin Abi Bakar Ash-Shiddiq, dari Amir bin Abdillatt bin Az-

Zubair, ia menuturkan, "Abu Bakar Ash-Shiddiq

memerrdekalcan para budak di Makloh atas dasar Islam, ia

mern€,rdekakan para budak dai kalangan kauur lemah dan

kaum wanita yang meiueluk Islanr, lalu ayatmya b€rkata

kepadanya" 'Wahai Ana&ktt, aktr melihatnu mernerdekakan

kaum lemalt Mungkin ada baiknya kau juga me,merdekakan

para budalc laki-laki yang luat yang dapat bekcrja ksamamu
dan melindurgimu'. Abu Bakar b€*ata, 'Wahai A),attku,

sesungguhnya )'ang aku inglt*m 
-aku kira selurjtrtnya ia

ber*ata: Apayang adadi sisi Alaf'.
Lalu sebagian keluargalru me,lrceritakan kepadaku latrya ayat-

ayat ini diturunkan berkenaan de,nganny4 63rt@iii$1';
$A;HJl@.ffU "Adapun orang yang memberikan

(hartanya di jalan lllah) dan bertakuta, dan membenarlan

adanya pahala yang terboik (surga), maka Kami kclak alcan

menyiapkan baginya j alan yang mudah."r @3

Firman-Nya, dAi#"Maka Kami kelak akan menyiapkan

baginya jalan yang mudah," malssudnla adalalt mal<a kelak Katni

HR- Al Mtmdziri &ran At-Taryhib wa At-Tarhib W25) dan lbnu Abi Hatim
dalam tafsirrya (l 0/344 l).
Ibnn Katsir dalam tafsirnya (14R76,3m.

t6:u
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akan menydiakan baginya jalan yang mudah, yaitu amal darinya
yang diridhai Allah di dunia, sehingga dengan itu memastikan bagn>ra

surga di akhirat.

Firmao-Np, irtltJ?i;t$ *oan adapun orang-orang yang
bakhil dan merasa dirinya c7thtp," maksudnya adalah orang-orang
yang bakhil dalam berinfak di jalm Allah dan enggan menyalurkan
apa yang dianugerahkan Allah kepadanya pada jalur-jalur png
diperiqtahkan Allah untuk dinaftahi, dan merasa tidak memerlukan
Tuhannya sehingga tidak meng[a-rrykan tambahan dari-Nya dengan

me{gufan ketaartan kepada-Nya }rang m€rupakan jalan untuk itu.

Pen@at para ahli tafsir senada dengan pe,ndapat kami.
Mereka yaog berpendryat derrikian menyebutkan riwayat-riwayat
berihrt ini:

376l}.Humaid bin Mas'adah meirceritakan kepada kaud, ia berkata:

Bisyr bin 'Al Mdfadhdhal menceritakan kepada kami, ia
bedeta: Daud me,nceritelcan kepada kami dari Ikrimab dari
Ibnu Abbas, te,ntang firman-Np, i#ltJit1t73 *Oon adapun

orang-oraig yang bakfril dan merasa dirinya athtp," ia
berkata" "(Makzudnya'adalah) balfiil de,ngan apa yang ada

padanya dan merasa dirinya cukup.'rl62c

376l1.Ibnu Al Mutsanna m€Nrc€ritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurraliman menceritakan kepada kard, ia berkata: Khalid
bin Abdillatr menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi
Hind, dari llcimalt dari Ibnu Abbas, te,lrtang Lyat, Ui;eL
#1; "Dan' adapun orang-orang yang bakltil dan merasa

dirinya anhtp," ia berkata, "(Maksudnya adalah) orang yang

,balrlhil , deirgan hartanya dan merasa tidak memerlukan
Trrhannya"l62s

t62' rUnu iti ff*im aaU- tafsimya (IOA44O).
r62s As-suytrthi daltmAd-Dun el Uantsn (U535), m:anAarfamya k€pada AM
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376l2.Muhammad bin Sa'ad m€,nceritakan kepadakq ia berkata:

Afbku menceritakan kepadahl ia berkara: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Apbku me,nceritakan'

kepadaku dari ayahnp, dari Ibnu Abbas, te,ntang firman-Nya,

i#\;,y#i.$ "Da, adapun orang-orang yang batilil dan

merasa dirinya clthtp,". ia bertate "(lvlaksudn5ia adalah)

orang png diberi kecukrryan oleh. AllalU lalu ia bakhil

me,ngeluarkan r k^1;1;t626

376l3.Bisyr menceritakan k prd. : kami, ia berkata: Yazid
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang frman-Np, #\;,Ei;lfi
"Dan adapun orang-or(mg yang bakhil dan merosa dirinya

clthtp," iaberkata, "(Maksudnya adalah) orang yang bakhil

dengan hak Allah atasqr4 dan menasa dirinfa tidak

mernerlukan Tuhanrrya- "1.627,

Adapun tentang firman-Ny4 85i,;K "Serta mendtstakan

palwla yang terbai\" para ahli tafsir berteda pe,nd4at menge'nai

talorilnya sep€rti perbedaan pendryat meirge,nai nrman-Nya, ,i3:j
6$\* Oan menbenarkan adanya pahala yang t*baih"

Adapun kami, maka kami katakam bahwa maknanya adalalt

.dan mendustakan adanya ganti, sebagrimnra riwayat-riwayat b€rikut

ini:

376l4.Humaid bin Mas'adah me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Al MufMhdhal me,nceritakan kepada kami, ia

berkata: Daud me,lrceritakan kepada kami dari Ikrimalu dari

Ibnu Abbas, tbntang aya! gli,Kt'(Maksudnya adalah)

mendustakan penggantian."l 628

binHumaiddanlb,nuAlMmdrh ,;'tffi As-suytrthiddmAd-DurrAlMaruu(U535). l
t627 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (106441).t* Iboo Athiyyah dalamil Mrtarro'r Al Yaiiz $la9\.
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376l5.Ibnu Al Mutsanna menc€ritakan kepada kami, ia berkata:
Abduratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid
bin Abdillatr menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi
Hind, dari Ilaimab dari Ibnu Abbas, tentang ayat, i;lii,lafi,i^
(Ibnu Abbas) berkata, *(Maksudnya adalah) mendustakan

-." adanya ganti dari Allall"l62e

376l6.Bisyr menceritakan kepada kami,. ia berkata: yazid
menceritakan kepada karli, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan' kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, $ly($, ia
(Qatadah) berkatq "(Maksudnya adalah), dan mcndustakan
janji Allatr 1lang dijanjikan-Nya Allah berfirmaru d$f#
'Maka kclak Kami akan menyiopkan bagmya Qalan) yang
sakant."l8o

376l7.Ibnu Abdil A'la menceritalcan kepada lomi, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakm lepaAa kami dari Ma'matr, dari eatadalr,
teirtang a1,at,fifb dKr, i"bcrkat4..(Malsudnya adalah), dan
orang kafirme,lrdustakan janji Allah Snang baik."r63l

Ada yang mengatakan bahwa malcnanya adalah, dan
mendustakan keesaan Allah. Mereka yang berye,lrdapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

376l8.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Afhku menceritakan ke,padaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahlcu menceritakan
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 7:K,
gI\ "(Maksudnya adalah), dan mendustakan laa itaaha

,,' illallaah 'tidak ada sesembatran yang haq selain 411u6r.r1632

!f nnu eUi H.tim dahm afsirnya (lOR440).
ll nmr eui thtim dalam aeirni,a ironari.
::: dahmtafsirrya(yirr).
t632 Al Baghawi'dalam//la'alim i-fo*il $ng[.
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3Tilg.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: LJbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya, i#t';.$t, "(Maksudnya adalah), dan

mendustakan laa ilaaha illallaah'tidak ada sesembahan png
haq selain AUah'."1633

Ada yang me,lrgatakan bahwa malaranya adalah, dan

mendustakan adanp surga- Riwayat yang sesuai deirgan pe,ndapat ini
adalah:

37620.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia bertata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Abi Najib
dari Mujatrid, tentang firman-Nya, 1-tu,7K, ia (Mujahid)

berkata, "(Maksudnya adalah, dan mendustakan adanya)

surga"l634

Firman-Nyra, {A.f;;!:1*Maka kelak Kami akan menyiaplcan

baginya (jalan) yang sukani" maksudnya adalah, maka kelak Kami

akan menyedialcan jalan keluar dari kesulitan di duniq 1laitu dari

ungkapan m€,rek4 qad yasarat ghanamfulaan'kmbing si fulan telah

mendapat ke,nrudahan", apabila kambing itu melahirkan atau hampir

melatrirkan. Sebagaimana rmgkapan pelryair berikut ini' l63s

t3t:b'c:fi ol as;-* dt: g6itit:& Lb

"Keduanya adalah ,r*,kami, ,"bigot^ona yang ke&mnya

nyatakan, padahal mereka berdua memimpin kami karena kambing

m er eka hampir b eran ak."r 63 6

Al M:awardi dalam An-I,fukat ws Al 'Ilyn (51287) dan Al Bagbawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (5/5 83).
Al Mawardi dalamAn-Nulrat wa Al 'Uytn (51288) dan Ibnu Athiy5ah datmt Al
Muhanar AI Wajiz (51491).
Abu Usaid Ad-Dubairi, sebagaimana dimuat dalam Al Maqashid An-
Nahwiyyah (21403).
Al Qurthubi dalam tafsimya (20/85).

1633

r634

l615

t636
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Ada juga yang mengatakan bahwa makna ayat, ti;:Lf;;#uMalra kelak Kami akan menyiapkan baginya (iatan) yang surrar,"
adalah, tidak dimudatrkan bagrnya jalan yang sukar, yaitu yang telah
disebutkan sebelumnya pada firman-Nya, {Afi? ,,Maka Kami
lrelak alran menyiapkan baginya jalan yang mudah.- Jika kedua
redaksi ini digabungkan, maka salah satunya menyebutkan kebaikan,
sedarlgkan yang lain menyebutkan kebunrkan,_ maka pada keduanya
boleh dimalcnai kemudatran, yaitu, dan kesukaran yang diberikan
Allah ra'ala akan dimudahkan bagn>ra, yaitu melakukan perbuatan
yang dibenci Allah dan tidak diridhai-Nya.

Pendapat kami ini senada dengan otsar da,i. Rasulullah sAw.
Riwayat-riwayat mengenai ini adalah:

3762l.washil bin Abbdul A'la dan Abu Kuraib menceritakan
kepadaku, keduanya berkata: Waki menceritakan kepada kami
dari Al A'masy, dari Sa'ad bin lJbaidah, dari Abu
Abdirrahman As-Sularni, dari Ali, ia me,lruturkar5 .I(etika

kami sedang duduk di hadapan Nabi SAW, tiba-tiba bumi
bergetar, kemudian beliau mengangkat kepalanya, dan
bersabd4

l6t'u i*, -iA, n i:"*r'g nrltt yl},& 6

'Tidak ada seorang pun dari lwlian keanali telah ditetaplran
ternpat dudulotya di surga dan tenpat dudubtya di neraka'.

Kami lalu berkat4 'Wahai Rasulullatr, apa sebaiknya kami
pasrah saja?' Beliau meqiawab,

.:--i|F ututt,o
'Tidak Beramallah lcalian, karena semugnya telah
dimudahkan'. Beliau lalu mernbacakan ayat, @g/6t rLZ1';Ct
@ .pi:u; K @ Wt; j* Lr et@. €Ar#@-*usA
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{;4i!# 'Adapun orang yang memberikan (hartanya di
jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala

yang terbaik (surga), ntaka Kami kelak alwn menyiapkan

bagtnya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang

bakhil dan merasa diinya anhrp, serta mendustakan pahala

yang terbaih maka kclak Kami akan memudahkan baginya

(i alan) yang sukar' ."1637

t7622.Ibtn Basysyar menceritakm kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Zatdah

bin Qudamah me,lrceritakan kepada kami dari Manshur, dari

Sa'ad bin lJbaidab dari Abu Abdirrabman As-Sulami, dari

Ali, ia melruturkan, 'I(etika kami sedang mengunrs jenazah di

Baqi, Rasulullah SAW menglampiri kauli, lalu beliau dudulq

dan kami pun duduk bersama beliau. Saat itu beliau menrbawa

tongkat yang beliau gores-gor€skan pada tanah, lalu

mengangfut kepalanya ke arah l*gt, kemudian bersabda,

.tilrrl * n'lt {- '* d'u'€i t,

'Tidak ada satu dii pn ,on, U"**no i antara tralian

lreanali telah ditetapkan tempat yang akan dimosukinya' .

Lalu ada yang bertanyri, 'Wahai Rasulullatr, tPL tidak

sebaiknya kami pasrah saja terhadap apa )ang telatr ditetapkan

pada kami, sehingga or-ang yang ditetapkan termasuk golongan

yang batragia akan melakukan untuk kebahagiaan, dan yang

ditetapkan termasuk golongan yang s€ngsara akan melakukan

untuk kesengsaraan?' Beliau meirjawab,

'H'i$ g;t;nt &f'u ds n et,:H|1* t ru,,l

rGrT HR Al Butfiari pada kitab: Pcnafsiran Al Qrn'an (4949), Ahmad dalam

nnrsnadqra (lll32), dm Ibnu Ilibban dalamshabih4ra Ql45).
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.,ti1^t).';.e fry :6t fl o os i $1, ,g;t*Ut J^,J.

'(Tidak), akan tetapi, beramallah lwlian, karena semuanya
telah dimudahkan. Bagr yang ditetapkan termasuk golongan
yang bahagia, maka sesungguhnya telah dimudahkan baginya

. melahtlan perbuatan untuk kebahagiaan, dan yang ditetapkan
termasuk golongan yang sengsara, rnalra s*ungguhnya telah
dimudahkan baginya untuk melalukan perbuatan untuk
kesengsaraan'.

Beriau lalu mernb?gqan e).t, @.#L! S:JA@ iit &1 i.et
{Ar;#oI,f fu*:{g@ffi1 j*i;frse.iArd?
'Adapun orang yang memberikan (hartanya di jatan Altah)
dan bertalcv,a, dan membenarlcan adanya pahala yang terbaik
(surga), maka Kami lcelak alun menyiapkan baginya jalan
yang mudah. Dan adapn orang-orang yang balrtil dan
merasa dirinya anhtp, serta mendustakan pahalayang terbaik,
maka lcelak Kami alcan memrdahkan baginya (jalan) yang
srtlcar'."163

37623.Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari
Sa'ad bin lJbaidah, dari Abu Abdirratrman As-Sulami, dari
Ali, dari Nabi SAW, riwayat yang serupa

37624.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:
Syu'batr menceritakan kepada kami dari Manshtr dan Al
A'masy, batrwa keduanya me,ndengar Sa'ad bin Ubadah dari
Abu Abdinahman As-Sulami, dari Ali, dari Nabi SAW, batrwa
beliau sedang mengurus jenazah, lalu beliau mengambil
sebuah batang, lalu me,nggores-goreskannya pada tanatr,

1638 HR. At-Tirrddzi dalamls-^su nan (3344),ia berkata, "Hadits hasan shahih." Ar
Quthubi dalam tafsimya Q0 I 83).
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kernudian bersabda"

.*t n\l ,8r'ui:ie'*5 lsjlf *,f 'ut|

"Ttdak ada seorang pun kcanli telah ditetapkan tempat

dudubtya di neraka atau di surga'.

Para sahabat lalu bertanp, 'Wahai Rasulullah, apa tidak

sebaiknya karni pasrah saja?' Beliau.bersabda,

r;#@ ii:fi,;ig@ Sr,f U Urt@ iAt tBS
.{uF0

'(Tidak), alcan tetapi, beramallah kalian, lcarena masing-

masing telah dimudahkan. Adapun orang yang memberikan

(hartanya di jatan Allah) dan bertakwa, serta membenarkan

adanya pahala yang terbaik (surga), moka Kami kelak alran

menyiapkan baginya jalan yang mudah. Adapun orang-orang

yang bakhil dan mer(Na dirinya anhtp, serta mendustakan

pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan memudahkan

baginya (j atan) yang sukarr.rrl 63e

37625.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Su$nari, dari Manshur dan Al
A'masy, dari Sa'ad bin LJbaidah, dari Abu Abdirrahman As-

Sulami, dari Ali RAg ia menuturkan, 'I(arni sedang duduk

bersama Nabi SAW, lalu beliau mengambil sesuatu dari tanah

dengan tangannya, ke,mudian bersabda,

.)6t3'&Jt'niL; *uilf ff 'u'&i

$::i:\,5*,@ tit ;Si;ety ." i- A "J3 5t *t

r63e HR. Ibnu Hibban dalam shahihrya W46).
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'Tidak ada seorang pun dari kalian keanali telah diketahui

tempat duduk di surga dan di neraka'.

Para satrabat lalu bertanya, 'Wahai Nabi Allatr, apa tidak
sebaiknya kami pasrah saja?' Beliau bersabda,

.'i'd? a.H"JK,r*t ,'t

'Tidak, alun tetapi" beramallah lulian, lrarena masing-masing

telah dimudahlun baginya apa yang ia diciptakan untuknya'.

Beliau lalu membacakan ,vx, litfii(t '.aarprrn orang
yang memberikan (hartanya dt jalan Allah) dan bertah,va...'.

Dua ayat,"lffi

37626.Ia berkata: Matuan menceritakan kepada kami dari Abu Sinan"

dari Abdul Malik bin Samurah bin Abi Zud, dari An-Nazzal

bin Sabrah, ia berkata: Nabi SAW bersabdq

.'^*.1 e v' UE }i,r * ::f',ltq-* ,ra'u u'

'liTtdok ada satu pun diri yang bernyawa keanali )uot t"tot
menetapkan pada apa yang alan dijumpainya."

Saat itu ada seorang badui di hadapan Nabi SAW, orang badui

itu berkata, "Lalu untuk apa aku menempuh jalan dari lembatt

anu dan anu bila memang perkaranya sudah ditetapkan?" Nabi

SAW lalu menggores-gores tanatr, sampai-sampai orang-orang

mengira beliau tidak akan membicarakan itu. Nabi SAW lalu
bersabda"

ht )/'# ,li ,* a.';,.i'rf
)A .. , . . lti t -A. . t. ...Pl J:"-1, ot*2lt^i g :l ,lS

HR Al Bukfiari dalam shahibnya (4/1891, no. 4666) dan Muslim dalam
shahibnya (4 D040, ro. 2646).

,;it,F,{;f; y)
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"Masing-masing telah dimudahkan baginya apa yang ia
diciptakan unatbtya. Jadi, barangsiapa dikehendaki Allah

lrebaikan padanya, Allah mudahkan baginya ialan icebaikan,

dan siapa yang dikchendaki Allah keburukan padanya, maka

dimudahkan baginya j alan kcbtotkan. "

AIcu lalu berjumpa de,ngan Amr bin Murrah" dan aku ajukail

hadits ini kepadaqa, ia pun berkata: Nabi SAW bersabd4

dengan tambahan padaqa, @6{Ui,34@.ifi;$iet
{;:4r#@{!t\dK,@wriui;w@t;Ar;5
"Ada1run orang yang memberikan (hartanya di ialan Allah)
dan bertalova, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik
(surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan
yang mudah. Dan adapun orang-orang yang balrtil dan

,nera:,a dirinya anhtp, serta mendustakan pahalayang terbaik,

maka kclak Kami akan memudahkan baginya (ialan) yang

sukar."16l

37627.Ya'qub bin Ibrahim me,nceritakan kepadaku, ia bertata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

me,nceritahan kepada kami dari Sa'ad Ibnu Ubaidalu dari Abu

Abdirrahman As-Sulami, ia berkata: Ketika tunrnnya ayat ini,

*:er6f$y"sesungguhnya Kami menciptakan segala

sesuatu menunrt kctentuan." (Qs. Al Qamar [5a]: 49) seorang

laki-laki berkata, 'nvahai Ra$lullab lalu untuk apa beramal?

Aprkrtt untuk sesuahr yarrg kita memulainya, atau tmhrk

sesuatu png telah ditetapkan?" Rasulullah SAW bersabda

. rs' r,^rt. i'&, qJ;' ;a.';& :fi "F t it:ty

16'rr IGmi tidak rrncnukannlla dagan lafazh atau saaad ini dalam rcfereDsi-
referensi yang ada pada kami.
Disebutkan ri*ayat s6upa ini olch Al But$ari dalam shehilmya (l/458, no.

1296) dan Mulim dalam shahihan (4//2039, rc. 2647).
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"Beramallah kalian, karena masing-masing telah dimudahkan,

'Kelak Kami akan menyiaplcan baginya jalan yang mudah, dan

lretak Kami alwn memudahlcan baginya (ialan) yang

sttkar'."1@2

37628.Amr bin Abdil Malik Ath-Tha'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Ubaidatr menceritakan kepada kami,

ia berkata: Al Jarah menceritakan kepada kami dari Ibrahim

bin Abdil Hamid, dari Al Haiiaj bin Arttab dari Abu Ishaq Al
Harrdani, dari Sulaiman Al A'masy, iame+narfu'-kan hadits

kepada Ali bin Abi Tha[b RA, ia berkata" t?ada suatu hari

Rasulullah SAW sedang duduk, sementara tangannya

memegang batang yang digores-goreskan pada tanah, lalu

beliau mengangkat kepalanya, kemudian bersabda"

! Ht'ui'iil *nii1 ..16r 'u\ *f'u'€itt
./6'

iTidak ada seorang Pun dari lulian dan tidak pula dari

manusia lainnya, tr,eanati telah diketahui tempat dudubtya di

surga atau di neraka',

Kami lalu berkata" 'Wahai Rasulullatr, apa tidak sebaiknya kita

pasrah saja?" Beliau lalu bersabda kepada merekq

.'r)'d., A.H|j* t*lt
*(Tidak), beramallah kalian, karena masing'masing telah

dimudahlran baginya aPa yang ia diciptalcan untuhtya."

Beliau lalu bersabda,

tf4z HR. Ibnu Katsir dalam taftirnya (141374), As-suyrthi d^lam Ad-Dun Al
Mantsur (7 1 686),dan Ahmad dalam rnrsmadnya (61 441\ senrpa itu'
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@.tr1!.35;r@ fi,btiet> ,:JA yF Afu'ri,; e'f

. <{A r#@ $fi;ig @ #V A ii ct @ ti$ iHS

"Bukankah kalian telah mendengar Altah berfirman di dalam

Kitab-Nya, 'Adapun orang yang memberikan (hartanya di
jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala

yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan

baginya jalan yang mudah. Dan adapttt orang'orang yang

bakhil dan merasa dirinya anhtp, serta mendusttikan pahala

yang terbaih maka tcelak Kami akan memudahkan baginya

$ alan) yang sukarr.,l6{3

3762g.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada ka6i, ia berkata:

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Khalid bin Abdillatr me,nceritakan kepada kami dari

Daud bin Abi Hinq dari IlcimalL dari Ibnu Abbas; tentang

ayat, dj!)fi# "Kelak Kami akan mudahkan baginya (ialan)

yang sukar," ia berkata, "(Maksudnya adalah jalan) keburukan

dari Allatr."l641

3763L.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits

mengabarkan kepadaku dari Abu Az-Zttbut, dari Jabir bin

Abdillah, dia berkata" "Wahai RasulullalL apakah kita berbuat

rurtuk sesuatu yang telah ditetapkan atau untuk sesuatu )'ang

kita memulainya?" Nabi SAW menjawab,

.p-H,yG tt

Jt
"Masing-masing yang berbut telah dimudahkan untuk

ti

HR Muslim pada htab: Takdir (2il7) dan Ahnad dalam mrsnad4ra (UE2)l'
Al Mawardi dalamAn-Nukatwa Al 'IJyun (51288).

l6a3

l6{a
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perbuatannya."r@s

3763l.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Suffan
menceritakan ke,pada kami dari Amr bin Dinar, dari Thalq bin
Habib, dari Basyir bin Ka'ab,. ia berkat4 "Dua anak muda
bertanya kepada Nabi SAW; keduanya berkat4 'Wahai
Rasulullah, apakatr kami berbuat unhrk seseorang yang telatr

kering pena mencatatkannya dan telatr ditetapkan

ketetapannya? Atau untuk sesuai yang kami memulainya?'

Beliau meqjawab,

.iyet y; o?s.i)d!i y'& q',!.

'(Jntuk apa yang telah kering pena mencatatkannya dan telah
dit et ap kan ke t et ap anny a' .

Kedua pemuda itu berkata lagi, 'Jadi, unhrk apa beramal?'
Beliau bersabda,

{'61} ,6$ gr.,s.'H ,yc ;* uj*y
a

'Beramallah lalian, karena masing-masing yang berbuat telah

dimudahkan untuk perbuatan yang ia diciptakan untubtya' .

Kedua pemuda itu berkata, 'Kalau begitu kami akan

bersungguh-sungguh, dan beram u1t .ttt646

ooe

HR Ahmad dalam musnadnya (3/335), Abu Ya'la dalam musnadnya (4/45),
Ibnu Hibban 63fu6 shahihnya (2148), dan Ath-Thahani dalan Al Kabir
(7n22).
IIR. Ath-Thabrani dalam tafsinrya (2018/.) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(141374,375).
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Ir*-:l,c ag,u 5i @ "e'v' 
#xi

"Ddnlwtanyatidakbemwnf antbag@oapabilaiatelah
bhrasa.SesunggulvryakewaiibanKmrilahn,en$eri

peturiulqdmrsenmguhrryal,cpurryaanl(arnilahakhlrat
darr auio- Mal<f,, Kani murQuingatl<anl<mru dnryan api
yrriq nmyal*rryalo. Tidak ada yang rn.asl.fulcc dalarrvrya

l,cawli otot\g yang Palins celal<o, yong rnenhstal<mt
(l<ebaaran) dan brpalins G$i irnr.arJ). Dan lr"elak al<nn

diiauhl<frrr atdng yarJg Paling takwa ilari nsalu itu, yang
nmaflcanl<orJh*rtaffya (di idlon Nlah) tmrl.tk

nw:&,qsililrarr,rr;yo"

(Qs. A[-Iail l92k 11.18)

Takwil rirman A[ah : ril[ @ rrrir r*itGl {;; f{ac;. iiv:
@t;;;1s"5(@F;i5(.rr6G*@-,tri;rr"g.|fi @$;{,,rfi
8i-:i'fij-.t;u(@+Viq{{1t (Dan hartanya tidah bermanfaat

baginya apabila ia telah binasa. Sesunggahnya kewaiiban Kamilah
memberi petunjuk, dan sesutngguhnya kepunyaan Kamilah ahhitat
dan dunia Maka, Kami memperiigathan kamu dengan api yang

menyala-nyalu Tidak ada yang masuk he dalamnya kecuali orang

yang paling celaka, yorrg mendustahan [kebenaranJ dan berpaling

[dari imanJ. Dan kelah ohan dijauhkan orang yang poling takwo

dart neraka itu, yang menafkahkan hartanya [diidan AAahJ untuk
membersihkannya)

Maksud firman Allah Ta'ala, laCE,S6l'Dan hartanya tidak

bermanfaat baginya," adalah, apalagt yang dapat mencegah dari yang

--fEI
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dibakhilkan pada hartanya dan merasa dirinya ctrkup sehingga merasa

tidak membutuhkan Ttrhannya, dari hartanya pada Hari Kiamat {
"Apabila," ia {t; " Telah binasa?"

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai pe,nakwilan

firman-Nya, d$$y*.apabila ia telah binasa."

Sebagian mengatakan bahwa takrrilnya adalah idzaa taradda

fii jahannam "apabila ia telah jahrh ke dalam Jahanarn", yakni, telah
jauh ke dalanrnya. Mereka yang berpendapat demikian me'lryebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

37632.Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Asyja'i
me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Khali{ dari Abu

shalih, tentang firrran-Nya {;i$,{//L;.,f;Ei "Don hartanya

tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binosa,", ia berkata,

"(Maksudnya adalah jauh) ke dalam Jahanam."

Abu Kuraib berkata: Al Asyja'i me,lrdengar itu dari Isma'il.lfl7

37633.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang firman-Nya, ti$$V ia berkata,"(Maksudnya adalah)

idzaa taraddaa ti an-naar 'apabila ia telah jatuh ke dalart

neraka'."1il8

Ada yang mengatalcan bahwa maknanya adalah, apabila ia

telatr mati. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berilut ini:

37634.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
' menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Al-Al-Laits, dari

r Mujatrid, tentang firman-Nya, {$$LlNE,$(i "Do, hartanya

tidak bermanfaat baginya apabila ia telah'binasa,.", ia berkata"

Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al'Uyun (51289) dan Ibnu Alhiryan dabn Al
Muhanar Al WajizQ/a9\.
Ibnu Athiy5rah dalamAl Muhanar Al Waiiz (51491\.

ttl

l6a8



TaFwArt:nralbari

"(Maksudnya adalah), apabila ia telah mati."l 64e

37635.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

ke,pada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

me,nceritakankepada kami, sdmuanya dari Ibrtu Abi Najih; tlari

Mujahid, tentang firman Allah, tA$y "Apabila "ia telah

binasa,", ia berkat4 "(Maksudnya adalatr), apabila ia telah

mati."l60

37636.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asyja'i

menceritakan kepada kard dari Suffan, dari Al-Laits, dari

Mujahid, ia berkatq "(Maksudnya adalah), apabila ia telatt

-ati."l65l
Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang menyatakan

bahwa maknanya adalah, apabila ia telah jatuh ke dalam Jahanam,

karena itulah yang dikenal dari at-taraddi. Adapun bila mahsudnya

adalah kematian, maka dikatakan radhiya fulaan "fulan telah mati",

ruunun untukmaksud ini jarang sekali digrurakan katataraddaa.

Firman-Nya, afi#it "sesungguhnya lcewajiban Kamilah

memberi petunjuk" maksudnya adalah, seslngguhqra kewajiban^

Kardlah menerangkan kebenaran dari kebatilan serta ketaatan dari

kemaksiatan.

Para atrli tafsir berpendapaf, senada dengan pendapat kami.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalatr:

37637.Bisyr mencaitakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, te,ntang firman-Nya, ;si+I($it

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (51289).

Mujahid dalam tafsirnya (hat. 734).
Ibid.

tu9
t650
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"Sesungguhnya lceu,ajiban Kamilah memberi petunjuk,", ia
berkata, "Kewajiban Allahlah menerangkan, 1laitu
menerangkan halal dan haram-Np, serta ketaatan terhadap-
Nfia dan kerraksiatan terhadap-Nya."l 652

Sebagian atrli bahasa Arab mehahrilkannya dengan maknq
baraqgsiapa menemputr petuqiuk, maka kewajiban AUahIah
mernberikan jalannya. kri seperti firman-Np, . Jffll'"$ ${,$' Oan
hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lunts'. (Qs. An-Nahl [16]:
9) Maknanya adalah, barangsiapa menghendaki Allah, maka dia
berada di atas jalan yang lurus. Dikatakan juga bahwa maknanya
adalah, sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petuqiuk dan

menyesatkan. S ebagaimana fi rman-Nya" *.ltp$'Jai " P akaian
yang memeliharamu dari panas." (Qs. An-Nahl [16]: 8l) maknanya
adalah, yang memelihara dari panas dan dingin.

Firman-Ny4 J;{t",a;-<16"0$ "Don sesungguhnya kepunyaan
Kamilah akhirat dan dunia," maksudnya adalah, dan sesungguhnya

ke,punyaan Kamilah apa yang ada di dunia dan akhirat. Kami
memberikan darinya siapa yang Kami kehendaki dari para makliluk
Kami, dan Kami mencegatrnya dari siapa yang Kami kehendaki.

Dia menunjukkan siapa yang dikehendaki-Nya dari para
hamba-Nya untuk menaati-Nya, lalu memuliakannya di dunia dan

menyediakan bagrnya kemuliaan serta patrala di aktrirat. Dia juga
menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dari para makhluk-Nya
dengan memalingkannya dari menaati-Nya, lalu membiarkannya
dengan kemaksiatannya di dunia, serta menghinakannya dengan

siksaan-Nya di akhirat karenanya.

Firman-Nya, JXfrC'K::rX 
uMaka, Kami memperingatkan

lramu dengan api yang menyala-nyala," maksudnya adalah, maka Aku
memperingatkan kalian, wahai manusia, dengan api'yang sangat

t6s2 IbnuAbi Hatimdalamtafsimya (lOR44l).
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menyala di dalam Neraka Jahanam. Hati-hatilatr kalian, jangan sampai

bermaksiat terhadap Tuhan kalian di dunia dan kufur terhadap-Nya,

sehingga kalian akan mengalami api itu di akhirat.

Ada yang mengatakan batrwa ;jii ^Ae/r^njiii;. 
fata ini berada

pada posisi rafa' karera sebagai f il mustaqbal (future terise). Jrka

4iqnggap sebagai y'? madhi (past tense) tentu dikatakan /a
andzartihtm na ar an t al a dz dz at.

Para ahti tafsir berpendapat senada dangan perra"pat kani.
Mereka yang berpendapat derrikian me,nyebutkan riwayat berikut ini:

37638.Muhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,nceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
. Hasan menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuaulxa dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, tentang firrran Allah, ,j*ti "Api yang menyala-

nyala,". ia berkata, "(Malcsudnya adalatr), yang sangat

menyrala."l6s3
'.:

Firman-Nyra, ji{f .1ti5-{ *Tidak ada yang masuk ke

dalamnya kcanli orang yang paling celaka," maksudntrra adalah,

ddak ada yang memasuki kobarannya kecuali orang yang paling
celaka

Firman-Nya, ti;Sfoii "Yang mendustakan (kcbenaran)

dan berpaling (dari iman)," maksudnya adalalL yang mendustakan

ayat-ayat Tuhannya scrta berpaling darinya dan tidak
membcnalcaonya.

Pardapat kami dalm hal ini scsuai dengm pendapat para ahli
tafsir. Mereka yang beryendryat demikim menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

1653 Mujahid dalam tafsimya (hal. 734) dm Al Mawardi dalan. Aa-I,tuk t wa Al
'uW$nE .
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37639.Abu Kuraib m€nc€ritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hispm bin Al Ghaz

menceritakan kepada kami dari Makhul, dari Abu Hurairah, ia

berkatq "Sungguh, kamu akan masuk surgq kecuali png
enggan." Mereka lalu berkata, 'lMahai Abu Hurairatu memang

siapa yang enggan masuk -srttga?" Abu Hurairah lalu

mernbacalcan ayat, tjtCKoii "Yang mendwtaleon

(tcebenaran) dan betpoling (dari iman).-r6$

37@.Al Hasan bin Nashih meirceritakan ke,padakq ia berkata: Al
Hasan bin Habib dan Mu'adz bin Mu'adz me,lrceritalcm kepada

kmi, kedump bcrkata: Al Asy'ats mcnceritakan kcpada kami

dari Al Hasan, te,ntang firrrm-Np, ii${f(ft5;y *?idak ada

yang masuk kc dalamnya keanali orang yang paling celaka."

Mu'adz mc,ngatakan, -$j;CKo$i'Yang mendustakan

(kebenoran) dan berpaling (dari iman).' Al Hasan
' tidak menyebunya-, ia ber*ata, "(Maksudnya adalatl) orang

. muqtrik."l655

Sebagian atrli bahasa Arab berkata, '?endustaan itu tidak

dengan penolakan yang nyat4 akan tetapi meremehkan ketaatan yang

diperintalrkan kepadanya, lalu itu dinyatakan sebagai pendustaan,

sebagaimana ungkapan laqliya fulaan al 'adurvw, fa kadzdzaba "fulan
berjumpa dengan musuh, lalu ia berdusta, demikian bila ia mundur

dan kembali."

Disebutkan batrwa ia me,nde,ngar sebagian orang Arab berkatq

"Tidak ada kedustaan untuk perkara serius metreka." Artiny4 bila

mereka berjumpa maka mereka benar-benar berperang dan tidak

kembali (murdtu). Demikian juga fimran Allalt i:r(61,i
*Terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan (disangkaQ.''utu (Qt.

As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (8/537).
Yaihr Al Fara.
Al Farra dalamMa'ani Al Qur'an(31272) dengannraknanya.

t654

1655

t556
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Al Waaqi'ah [56]: 2)

Firman-Ny4 6gq45 "Dan kclak akan dijauhkan orang

yang paling tah,va dari neraka iat," maksudn)ia adalah, dan kelalc

orang yang bertalwa akan dilindungi dari api png menyala-nyala itr"r.

Di sini bentnk af'al metempati posisi lb'il, sebagaimana perkataan

Tharfah b€rikut loi' 1657

.*'t\q4'd J+:i;#ul ob'c,';l oli6,) &
"Orang-orang mengharapkan ahr mati, kalaupun aht mati,

maka itu adalah jalan yang aht tidak mamPu menolalorya dengan

seorang pun."l65t

Firman-Nya,'gi;:l,Y aj "if 
" Y an g m en aJtcahkan h art any a (di

jalan Allah) untuk membersihkanilla," maksudnya adalah )xaqg

menrberikan hartanya sewaktu di drmia pada hak-hak Allah yang

ditetapkan padanya.

Maksud KX- "(Jnfitk menbersihkannya," adalah

me,mbersihkan dosa-dosanya deirgan me,mberikan itu.

tt-

I(ami tidak mnernrkanrya dzl,lm Diwan Tharfoh, lcn'ni rnencmrk mya
dengan lafazh yang mirip dcnenm1la drJrarm Diwan Ubaid Al Abrash, dcngan

lafhzh:

)r3\W'c:'*'utti * uf'tt2 41, 4, b /\ &
"Imnt Al Qais mengharapkan kematianht, lulaupun aht mati,

malca in adalah jalan yng afu fidak manpu menolqlorya dengan seor(mg
: pun.,,

Lihafi Ad-Diwaz (hal. 66).
Ibnu Athiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (51492) dengan lafhz,hnya seperti itu
dari Tharfah.
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@6.s,$
"Padahal ddak aila seseorang pm metrteril<nn ilatit
nilonatl<epadfiuyayarrgllrnlus'dibalas'rvyartcta|i(dia

mefi qilqnitusenrd*maa)l<menanencaril<rriillrr,arrt
TuhmrryaYangMaluTirrggli.Dmkelakiliabenfi 'benor

fllr:ndopatl<epuailn."

(Qs. Al-Iail l92l: 19.21)

ratrwn lirman Atlah: $#M$L@t#nui+i3$
6.5;@G\i <pa"nal fidah ada seseorang pun memberihan

suata nikmat kepadanya yurtg harus dibalasnyo" tetapi ldia
memberikan itu semda-matal karena mencari herldhaan Tuhannya

Yang Maha Tinggl Dan kelah dia bena*benar mendapa kepuasan)

-sebagian ahli bahasa [p6l6se melnaknai penalmrilannya

sebagai berikut: Padahal tidak seorang prm dari maktrluk Allatt

terhadap orang yang me,nafkahkan harta di jalan Allah ini y"rrg dapat
tJ

me,nyrcikan, {}i-9U"Suatu nibnat yang harus dibalasnya," 5/akni

tindakan balasan yang setimpal dengan itu. Tidak ada yang dapat

menaftahkan apa yang dinafkahlcan itu dan merrberikan apa )ang
diberikan itu yang benrpa balasan manusia yang membalas kebaikan

terhadapnya, dan itu tidak sebanding de,lrgan kenikmatan dari Allah

yang dianugerabkan kepadarya. Akan tetapi ia mernberikan itu pada

hak-hak Allah karena mengharapkan keridhaan Allah.

Ia juga berkat4 "Kata { A titi bermakna'..r.4i 'tetapi'. Bisa

}uga f it tentang balasan diftsmgdiankan, sehingga maknanya, dan

dengan apa )rang dinaftahkannya itu ia tidak mengharalkan balasan

l6e YaituAlFarra.



Tdstulrdl;Itui

dari soorang pun. Ke,mtrdian posisi huruf laam pada Uimat !tr-
berfimgsi pada kalim^t 3b png menyebablcannya ktafadh. ladi,
seolah-olah Anda mengatakm wa maa lahu 'inda ahadin fiimaa
anfaqa min ni'matin yaltanisu tsawgabahaa 'ladahal bagnya,

dengan kemihatan lang dinefkahkan'Dra itu, tidak ada seorang prm

yang diharapkan merrbalasnya'. Orang Arab kadang me,nerrpatkan

partikel tidak pada terpatnya jika cukup dikeital."

Mercka berdalih dengm bait syair karla An-Nabighah b€rikut
ini:

fC ,;rl,.lt LSi ,,t,;;.: *# ,,io;'*i 6 ,F &ii
" Sunguh, aht merasa tahtt,

sampai-sampai kau menambah rasa tahttht terhadap

kambing hutan dattasa yang bontulut hesar."rffi

tvtatnanp adalab sampai-sampai kau menambah rqsa takut

t€rtade kambing hutan pada rasa tatutku.l6l

Pendapat yang kami ke,mukakan dari seormg ahli babasa Arab

ini, dan ia me,lryatakan bahwa itu boleh, adalah be,lrar, sebagaimana

atsar-atsar dari para ahli tafsir. Mereka juga meirgatakan batwa ini
diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar, ketika ia memerdekalmn

para budak karena mengharapkan keridhaan Altah. Riwayat-riwayat

menge,nai ini adalah:

37ill.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia bskata: Sa'id me,nceritakan

kepada kq1ni ttari Qatadah, te,ntang firman-Nya, Uij,q,ji\ft
6-S;@ffi',$#fi,$@# # *Padahat tidak ada

Ini adalah bait syair dm qasidah paqiang yang dfucapkan dalamperang oleh
Alrr bin Al Harits Al Ashghar Al Ghassani terhadap bani Murrah bin Auf bin
Sa'ad bin Bayan- Lih^t Ad-Diwm (hal. 92).
Al Farra dal",n Ma'ani Al Qw'an Q1272,273) dcngan lafaznrya.
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seseorang pun memb*ikan suatu nilonat kepadanya yang
harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata)

lcarena mencari leridhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi. Dan
kelak dia benar-benar mendapat lrepuasan," ia berkata,

'Bukan mengharapkan balasan dan ganjaran dari manusiq
akan tet4pi itu pe,mberian untuk Allah.'r652

37ilz.Muhammad bin Ibrahim Al Anmathi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Hanrn bin Ma'ruf menceriiakan kepada kami, ia
berkata: Bisyr bin As-Sariy menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mush'ab bin Tsabit menceritakan kepada kami dari

Amir bin Abdillah, dari ayahnya ia berkata" "Ayat ini
dittrunkan berkenaan dengan Abu Bakar Ash-shiddi q, i\lf)
$-sri@ tblii $ #r,J.il@d;# u,: b " padahat tidak
ada seseorang pun memberikan suatu nilanat kepadanya yang

harts dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata)

lrarena mencari lceridhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi. Dan
kelak dia benar-benar mendapat kepuas an."r663

37643.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar; ia berkata:

Diberitahukan kepadaku dari Sa'id, tentang firman-Nla, tij
tiintibiS. *poaqnd fidak ada seseorang pun
memberikan suatu nilonat kepadanya yang hartts dibalasnya,",
ia berkat4 "Ditururkan berke,naan de,ngan Abu Bakar Ash-

Shiddiq, ia merrerdekakan enam atau tujuh budalq bukan

karena mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih dari

Ath-Thabrani dalamAl Ausath (1D50), Al Haitsami dalamMajma' Az-fuaid
(9/50), ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath, dao.

dalam sanad-tya terdapat Furat bin As-Sa'ib, perawi yatg matntk (riwayatnya
ditinggalkan)." Serta As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur (8/538).
HR Al Bazzar dalam musnadnya (6/186), Ibnu Asakir dalan Tailrt Dimasyq
(3n0), As-Suyuthi dilam Ad-Dun Al Mantsrr (8/538), menyandarkannya
kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu Mardawaih, Ath-Thabrani, dan Ibnu Adiy.
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m€rek4 diantaranya Bilal de AEIir bin Quhairah."lffi

B€rdasarkao penakrnrilan png kmi sebutkan dari mereka,

maka fimran-Np, G*tg*di-;l"t "Tetapi (dia menberikan itu
semata-mata) karena mencari kzridhaan Tuhannya Yang Maha

Tingi,- pada posisi naslub sebagai peirgectralian dari malsta firman-

Nya, &*ul+i$S "Padahal tidak ada seseorang pun

memberilan suatu nibnat kepadarya yang harus dibalasnya," sebab

maknan)a adalab dan tidaklah memberi orarlg yang memb€ri dari

hartanya ihr unhrk mencri balasan dari seseorang melainkan kare,lra

me,ncari keridhaan Tuhannya Bisa juga naslub-nya itu karena yang

setelah {l menyelisihi yang sebehrmnp, sebagaimana rmgkryan An-

Nabighahberitut ini:

' "... &n tiadalahpatgandam M seorangpun,

kntali sekador dengan kclamfunmyng &t terangkan-

Firman-Np, "Do, kclltc dia benar-benar mendapat

kcWasmi maknrdnya adalalL dan kelak dia benar-be,lrr akan puas

dengu pe,mberian hartanya pada hak-hak Allah. Ia menyrcikan

dirinya dengan pengganti Fng dib€rikan Allah kepadanya di alfiirat
sebagai pengganti dari rya yang diberikmnya sewaktu di dmia pada

jalan-Nya, )'aitu ketika ia berjuryadengm Tuhannya.

tccr As.Snynlhi dafisni Ad-Dtpr AI Mo*w (8/538).
1665 Tahrij-rya tclah dikcmrkatan sccara lcngkap pada poufsiran surah

Yrnrnns,i.if. U X*$,*Dan mangapn frdak ada @endduk) suatu lcou yang

beriman...." (Qs. Yurmus [10]: 98).

*l u {)urL;t ...

...'riSu ut i5yf ir
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liv 4; 6;";(@ 6-"' it.f f @ uAr,,frr-*rag$,

qi 4 il @ gr 6i : s;+x. 3i; @ .[jvr u
@ glt *t I r. ;@ a,6 {o t s:r3@ uj63
"Demi woku matalwri *pengalahart naik, dffr deni

malan apabila telah swuyi, Tuhamw tiads meninggatl<an
l<f,ntu dfrn tiada, (pula) bencil<epailarru, dmr senmgguhnya

al<hir itu lebih baik baghnu ilmi permula.sn. D an l<elak
Tulwurut P asti merrt qil<an l<muria.N y a l<ep adorru4 lalu
(hiti) karru menjadi puas. Bulcmrlcah Dia madapatimu
sebagai seorcmg yatim,lolu Dia melh:dlrmghrnt. Dan Dia

mendapathrnt sebagai seorcLrrg yangbingumg, lalu Dia
mertb elril<mt p ef,trtiuk. D an Dia mendap atimu seb agai

seofitng yarJg ltc,kinmgan, lalu Dia nlrrrtelril<mt
l<cankupon " (Qs. Adh,Dhuhaa .1911: 1.8)
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Takwilfi rmanAtlah:riti'i:A:;t.@.6rf'f .ff 
'[O;i.3f

t4,fi ;tlo/$ji,4 j3:+t--s$;@,I;\i'6rrtf i;fii@^
gfi<b,€ ifi@ a*i'{V 3'$3@ ai6 (Demi wawu mdahari

sqtenggalahan nailc, dan deml malam apabila telah sunyi,

Tuhanmu tiada meninggalhan kamu dan tiada lpulal benci

hepadama, dan sesungguhnya ahhir ilu lebih baik bagimu dari
permulaan. Dan kelah Tuhanmu Pasti memberthan karunia'Nya

kepadamu, lalu lhatil kamu meniadi Puas. Buhanhah Dia

mendapatima sebagai seorang yatim, lalu Dia melindangimu. Dan

Dia mendapatimu sebagai seotang yang bingang, lalu Dta

memberikan petunjuk Dan Dia mendopatima sebagai seotong yang

hehurangan, lalu Dia memberifun hccuhapan)

Tnhan kita SWT bersumpah deirgan adh-dhubaa, yaitu selurutt

siang hari. Saya kira ini berasal dari ungkapan orang Arab, dhaf;ia

fulaan li asy-syams, yang artinyq fulan tertimpa P1n1s matahari.

Contohnya adala firman Allah, $.i1{3$F#ifi't "Dan

sesungguhnya kamu tidak atun merosa fuhaga don tidak (puta) akan

ditimpa panas matahari di dalamnya." (Qs. Thaahaa [20]: 119)

Saya telatr mengemukalcan pe,lbedaan pendapat di kalangan

ulrma me,ngenai malrranya, yaltu pada pembahasan firman-Nya,
qi3;*i"i3*Demi matahari dan cahayanya di pagi hari)'(Qs. Asy-

Spmsry [91]: l) dengan me,nyebutkan pendapat yang kami pilih

me,ngenai itu. Ada juga yang me,ngatakan batrwa yang dimaksud

dengan itu adalah waktu ahuha..Riwayat yang sesuai dengan ini

adalah:

376W.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami a*i , qutuaAr, tentang dYdt, 631:frr-- A
berkata,"(Maksudnya LAaun) suatu saat pada siang hari."r666

tffi Abdurrazzaq dalam tafsirnya (31435),Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (8n0r,
dan As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (81622).
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Firman-Nya, Srer:l$i; 'Dan demi malam apabila telah

sunyi." Para ahli tafsir berbeda pendapat menge,lrai penalrrrilarmya.

Sebagian me,ngatakan bahwa maknanya adalah, dan detrd

malam apabila telah datang dengan kegelapannya. Mereka yang

berpe'ndapat de,mikian me,lryebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

37645.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Afhku meuceritakan kepadaktr, ia berkata: Pamaoku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayahku me,lrceritakan

kgpadaku dari ayahnp, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

$t;t1'Wi;, katanya, "(Maksuduya adalah), darr demi malam
apabila telah datang."l 67

37il6.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasan,

tentang firman Allah, S-$yS$i;, ia berkata,"(Maksudnya
adalah), apabila telah menutupi manusia saat ia datang."l668

Ada >rang bahwa matnanya adalah, apabila telah
perg. Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalatr:

37il7. Ah menceritakan kepadalcrl ia berkata: Abu Shalih
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, s1|;$ySfi$, ia be*ata,'Waksudnya adalatr),

apabila ia telah perd."l66e

Ada yang me,ngatakan bahwa makranya adalah, apabila telatr

sempunra dan sunyl. Mereka y"ng berpendapat demikian
me,nyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al 'Uytn (51291) dan Ibnu Athiy5rah dzlamAl
MuhanarAl Wajiz$la%).
AMunazzaq dalam tafsimya (31435) dan Al Mawardi dalam An-Nubt wa Al
'Uyun(51291).
Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya (1013442) dan Al Mawardi dzlam An-Nulut
wa Al '(Jyun (51291).

1667

t668

t669
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37648.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami, Abu Kuraib menceritakan ke,pada

kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada karri, semuanya

dari Suffan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang finnan-
Nya, i;:"r'tL,Yi; "Dan demi malam apabila telah sunyi," ia
berkata, "(Maksudnya adalah), apabila telatr sempL rna."l670

3764g.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan ke,padaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan ke,pada karni, semuanlxa dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firrran Allah, fi.,tltSSlir "Dan demi malam
apabila telah sunyi," ia berkatq "(Maksudnya adalah), apabila
telatr sempurnu3t67t

37650.Bisyr menceritalcan kepada karli, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadab, teirtmg ayat, ii$$l$$ "Dan demi
malam apabila telah swtyi," ia berkata, "(Maksudnya adalah),
apabila para malfiluk telah sunyi."l6?2

376il.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: ubaid menceritakan kepada
kami, ia berkata: Alcu me,nde,lrgar Adh-Dhahhak berkata
tentang firman-Nya" $-r:l;fig "Dan demi malam apabila
telah sunyi," ia berkat4 "(Maksudnyra adalah) ketenangan dan

kesunyiannya."l6T3

Ibid.
Mujahid dalamtafsimya (hal. 735).
Al Mawardi dalam An-Nulat wa Al 'Uyn (5D92) dan Al Baghawi dalam

Karti tidak dengan lafazn ini ft1i {dfo-phahhah adapun atrar
darinya adalah: Segala sesuatu tertutup oleh kegelapan. Demikian sebagaimana
dicantumkan oleh Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (5/58?).

1670

l67r

t672

t6'R
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37652.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

meirgabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firrran-Nya, 1fi-6418 "Dan demi malam apabila

teldh sunyi," ia berkata, "(Maksudn5/a adalah) idzaa salcana

'apabila telatr sunyr'. Ifulah sajwuhu 'kesunyiannya',

sebagaimana tenangnya laut disebut saiwuhu'kete,lrangan
laut'."1674

Pendapat yang lebih tepat menurut saya aaAan pend4at yng
me,nyatakan bahwa maknaqra adalab dan demi malam apabila para

penghuninya telatr sunyi dan se,mpuma kegelapannya. Sebagaimana

ungkapan bafur maaj "laut yang te,lrang" apabila laut itu tenang.

Dengan pengertian ini terdapat ugf,ryan A's)r,a bani Tsa'labah:

rqA'tst q:ti-6 gL'!:-nl:#'33 /.t'H e6 
'o1tit tii

*Apa dosa lumi sehingga lout sepupumu bergelombang,

sementara lautmu tenang merutupi para cacing."r67s

Ungkapan Ar-Raj izt 
676 

:

Al Mawardi dzlam An-Nuhat wv Al 'Ilyn (51292) dan Al Baghawi dalart
Ma' alim At-Taruil (5 I 587).
Ini bait syair dari qasidah panjang yang dftrcapkan untuk rnc,ngccam Alqamah
binAlaoah" Redaksi awalrya yaitu

qe t#.ar W $t.r6 * rlr,r iii'o:,Ft oi *f
,:-.\S'rr;ri I V:: * *'zZ*,ti.t ti i t*7 itt

" Suguh, biila fu p@Sgl yng tatgah menoni ol,
maka suaguh ia telah meieriru, mnrisi dari suata sacora l;husus.

Bila suau hari aht meru,o letiilorgo4 aht kira ia menderita kelaparan
s qnentora aliran (airnya) fuk dqat mengaliri dari panglalnya."

Bait syair ini dicanturnkan dpJran Ad-Diwan dengan redaksi:
... ;'r, ot fbi

"Apaluh ia mengorcanltut bahkaa afun bergelombang...."
$ilalren lfrit Ad-Diwan (hal. 100) dan lbmr Athiyah dalam lI Muhanar Al
WajizGla%).

1676 Yaiar Al Haritsi, sebagaimana disehtkan oleh Ibnu Alhiyfh dalam Al
Muhanar Al Wajiz $la%).
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Lff' * hb1"3# ur;lt ,P,t'"r;at\,i:? U

"Betapa indah bulan yang disertai malam yang tenang,

dan jalanan pun bagaikan benang'benang para penenun."r677

Firman-Nya, r$Ciii:A;iC "Tuhanrnu tiada meninggallan

lramu dan tiada (ptula) benci kepadamu." Ini adalah penimpal sumpah,

maknanya adalatr, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, hai Muhammad,

dan tidak pula membencimu.

Ada juga yang mengatakan batrwa makna &(i adalattwq maa

qalaaka "dan tidak meninggalkanmu", tapi dicukupkan (tanpa huruf
lcaafl karena malananya sudah dapat dipahami oleh yang

mendengarnya, sebab didahului oleh redaksi ifp,iLli(, "Tuhanmu

tiada meninggalkan kamu." Dengan begitu, dapat diketahui bahwa

mukhathab-nya (mitra bicaranya) adalah Nabiyullalt SAW.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pemdapat para atrli

tafsir. Mereka yang beryeirdapat demikian me,lryebutkan riwayat-

riwaptberikut ini:

37653. Ali menceritakan kepadalcu, ia bed(ata: Abu Shalih

menceritahan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, te,lrtang

fiman-Nya" ii6G:A:fC "Tuhanmu tiada meninggalkan

lamu dan tiada (pula) benci kcpadamu,". ia berkata,

"(Maksudnya adalah) maa taraluka rabbuka wa maa

abghadhaka'Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula

mernbencimur ",1678

37654.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zud berbta
tentang firm*-Nlq ;5,Ct'ot':A':tC "Tuhanmu tiada

Ibnu Athiyyah dalarlnAl Muhanar Al Waib $la%).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1013442).

t677
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meninggallcan kamu dan tiada (pula) benci kcpadamu,", i4
berkata, "(Maksudnya adalah) maa qalaalra rabbuka wa maa
abghadhaka'Tuhanrnu tidak meninggalkanmu dan tidak pula
membencimu'. Al qaalii adalatl al mubghidh 'yang
mernbencit:i6i19

Disebutkan batrwa surah ini diturulkan berkenaan dengan

Rasulullah SAW, guna mendustakan kaum Qqraisy yang menyatakan
bahwa Allah membenci Rasulullatr, yaitu ketika larnbatrya watryu
yang fimm kepada beliau, mereka berkat4 "Iuhannya telah
meninggalkan Muhammad dan me,lnbe,ncin5a." Riwayat me,lrgenai ini
adalatr:

37655. Ali bin Abdillah Ad-Dahhan menceritakan ke,padaku, ia
berkata: Mufirdhdhal bin Shalih menceritakan kepada kami
dari Al Aswad bin Qais Al Abdi, dari Ibnu AbdillalL ia
berkata, 'I(etika Jibril lambat turun me,lremui Rasulullatr
SAW, seorang wanita dari keluarganya 

-atau 
dari kaumnyr-

berkata 'syetan tetah meninggalkan Muhammad'. Allatr lalu
menunurkan dytt, iSft 'Demi walau matahari
sepenggalahan naik...'. Hingg4 6t &AgC 'Tuhanmu
tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci
t@pada ut.ttl6So

Abu Ja'far berkata: Ibnu Abdillah adalah Jundub bin
Abdillah Al Bajali.

37656.Muhammad bin Isa Al Damighani dan Muhammad bin Hanrn
Al Qaththan menceritakan kepadaku, keduanya berkata:
Suffn menceritakan kepada kami dari Al Aswad bin Qais, ia
mendengar Jundub Al Bajali berkata, 'Tibril terlarnbat datang

Kami tidak menemukannya tersandar kepada Ibnu Zaid. Lihat maknanya pada
atrar yang lalu.
Ibnu Athiy5rah dalarn Al Muharrar Al Wajiz (51493) riwayat serupa tapi bukan
dengansanad int.

1679
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ke,pada Nabi SAW, sampai-sampai kaum musyrik berkata,
'Muhammad telah dilinggalkan Tuhannya'. Allah lalu
menurunkanayat,$Vc$i,6:",i(@6;tiLfi t;@rAf,Demi
wahu matahari sepenggalahan naih dan demi malam apabila
telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada
(pula) benci kepadamu't ."168r

37657.Ibnu AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhamamd bin Ja'far menceritak4n kepada kami, ia berkata:
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Aswad bin Qais,
bahwa ia mendengar Jundub Al Bajali berkata, "seorang
wanita berkata kepada Rasulullah, 'Menurutku, temarunu itu
telatr terlambat datang kepadamu'. Lalu turunlah ayat, ,!11$(

{iVii;'Tuhanrnu tiada meninggallan kamu dan tiada (puta)
benci keP;adamu' ::16E2 

.

37658.Ibnu Humaid menceritalon kepada kami, ia berkata: Mabran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Al AStrad bin
Qais, ia berkata: Aku mend€Nrgar Jrurdub bin Abdillatr berkata,
"Sesungguhnya seorang wanita menemui Nabi SAW lalu
berkata, 'Menurutku tidaklah syetanmu itu kecuali telah

yTiyF:*yu'. Lalu turunlah ayat, @ii1 ri!fit@. tAf,
{i\d;;6;,j('Demt waldu matahart sepmggalahan naik, dan
demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan
lamu dan tiada (puta) benci kcltadamu'."1683

37659.Ibnu Abi Asy-Syawarib melrceritakan kepada kami, ia berkata:

HR. Al Bulfiari pada kitab: Tahajud (1124,1125), Muslim pada kitab: Jihad
dan Berangkat Jihad (1797), At-Tirmidzi pa& kiab: penafsiran Al ern'm
(3342), danAn-Nasa'i dalamls-Sunan Al Kubra (11681).
IIR. Ahmad dalam musnadni'a (4R12) dan Ibnu Hajar dalam Fath At Bai
(3te).
HR. Ibnu Hibban dalam shahibnya (141524), Al Baihaqi dalam As-Suuin
(3114), Ath-Thabrani dalan Al Kabir (21173), dan lbnu Abi Hatim dalam
tafsirnya (1013442).
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Abdul Wahid bnhyadmenceritakan kepada kami, iaberkata:
Sulaiman Asy-Sfraibani me,lrceritakan kepada kami dari
Abdullah bin Syadda4 bahwa Khadijah berkata kepada Nabi
SAW,'Menunrtku, Tuhanmu telatr meninggalkarunu.' Allah
lalu me,n,nrnkan ayzt, $Gii;A;;C@A;t:.Wi;@#f
'Deni wabu matahari sepengalahan naik, dan demi malam
apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meningalkan kamu dan
tiada (pula) benci bpadal;."r&1

37660.Bisyr menceritakan kgpada karyli, ia berkata: Yazid
. menceritakan kepada k?mi, ia bertata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadah, te,ntang firman-Nya, iit6ii;{t::rC
"Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pla) benci
kepadamu,". ia berkata, "sesungguhnya Jibril AS telat datang
me,mbawakan wahyu kepada beliau, saat itu beliau di Makkah,
lalu ada seseorang yang berkata, 'Menurut lomi, tiadalah
te,maomu itu kecuali telah mernbencimu dan

..meminggalkanmu'. Allah lalu me,lrunrnkan apa yang kau
a^err, fitiir8;,il;l;C 'Tuhanmu tiada meninggalkan tramu
dan tiada (prrla) benci kepadamu'."r6ts

3766l.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari eatadalL
tentang firman-Nya, fi64;A:;;Y ,,Tuhanmu tiada
meninggallcan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu,", ia
berkat4 'Tibril telat datang kepada beliau, lalu orang-orimg
musyrik berkat4 'Ia telah dibelrci dan ditinggalkan oleh
Tuhannya'. Allah lalu menurunkan ayat, iSA,ri;rA:';C
'Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci

HR. Ibnu Katsir dalam tafsimya (141382), ia berkata, 'Iladits mursal, dan
kemmgkinan penyebuhn Khadijah adalah riuayat yang tidak terpelihara, atau
ia mengatakaonya sebagai rrngkapan duka dau kesgdih4n."
Kami tidak mcnerrukann).a dengan lafazh ini dalam referensireferensi png
ada pada lomi.
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kepadamu'."1686

37662.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: LIbaid menceritakan kepada
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh'Dhahhak berkata
tentang firman-Nya, iit;Ai;{i:'i| "Tuhanmu tiada
meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci lcepadamu," bahwa
maksudnya adalah, Jibril lama tidak datang kepada Nabi SAW,
rnaka orang-orang musyrik berkata, "Tuhannya telatr
meninggalkannya dan membencinya". Allah lalu menunurkan

ayat tersebut.1687

37663.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayatrlu menceritakan ke,padaku, ia berkata: Pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan
kepad*ku dari ayahnp, dari lbnu Abbas, tentang firman-Np,

fi(i6r,!i:t;li "Tuhanmu tiada meninggalkan lwmu dan tiada
(pula) benci kepadamu,", ia berkata, "Setelah dittrrwrkannya
Al Qur'an kepada beliau, Iibril tidak dataog kepada beliau
sampai berhari-hari, maka beliau dicela karena itu, orang-
orang musyrik berkata, 'Dia telatr ditinggglkan dan dibenci
oleh Tuhannya'. Allah lalu menurunkan- 

"yrt, iiljii;A';rC
'Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (Wla) benci
kepadamu'."1688

3?664.Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwalu dari
ayahnya, ia berkata, "Jibril AS terlanrbat datang kepada Nabi
SAW, maka beliau memsakan kegelisatran yang berat, dan

Abdurazzaq dalarn tafsimya (31435) dan Ibnu Hajar dalam Fath AI Bari
(8r10).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (141382).
Ibnu Hajar dalan Fath Al Bari (8/710), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (l4l3BZ),
dan As-Suyrthi dalamAd-Dun Al Mantsur (Sl54l).

t6&t
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Khadijah berkatq 'Meinrnrtku, Tuhaunu telah memb€ncimu,
kami meliha[ dari kegelisahanmu yang berat'. Lalu turunlah
avaL ;iurai; id$c@ &at:'wiio.,A(r' Deni waHtt
matahari sqenggalalun naih dan demi malam apabila telah
sunyi, Tuhanmu tiada meningalkan kamu dan tiada (pula)
benci kqadamu.. . 

r.111689

Firman-Nya, illii'uiif;r,;fi; uDan *sungguhnya ahtir itu
lebih baik bagimu dari pomulaan," meksudn)a adalalt sesungguhnyra

negeri akhirat dan rya-rya )lqg dijanjikan Allah kepadamu di
dalamnya, lebih baik bagimu daripada negeri dunia dan apa-rya yang

ada di dalamnya. Oleh kare,na itu, janganlah engkau bersedih atas apa

yang luput darimu dari keduniaao, karena png akan menjadi milikmu
di sisi Allahpasti lebihbaikbagimu daripada itu.

Firman-Nya, €iif:aS,ijfi, "Dan ketak Tuhanmu
pasti memberikan karuilia-W kcpadanu, lalu (hati) kamu menjadi
puas," maksudnya adalah, smggub" Tuhaomu hai Muhammad, kelak
akan memberikao kanmia nikmat-nikmat-Nya kepadamu di akhirat,

sampai engkaupuas.

Para ulama befteda pend-apat mengenai pe,mberian )ang
dijanjikan Allah ini.

Sebagian meirgatakan sebaga beritut:

37665.Musa bin Sahl Ar-Rmli meirceritakan kepadaku, ia berkata:
Amr bin Hasyim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

Al Auza'i meirceritakan dari Isma'il bin
IJbaidullah bin Abi Al Muhajir Al Malfizumi, dari Ati bin
Abdillah bin Abbas, dari aphp, ia berkata, 'Ditampakkan
kepada Rasulutlah SAW apa yang akan dibukakan pada

r6te 16* Iktsir dalam ta8imya (14882), As-snyuthi dalamAd-Dar Al Mantsur
(8/541), rcryandartamya k€pada Ibnu Al Mundzir dari Urwah, dan Al-Ahrsi
dal"n Rah Al Ma'ani (3N158).



TafsirAth:fhabat

umatnya setelah ketiadaannya, tatrapan demi tahapan, maka
beliau pun bergembira karenanya. Allatl lalu menurunkan ayat,

U#it: S-tl*.Jl; "Dan kelak Tuhanmu pasti memberitwn
lurunia-Nya lcepadamu, lalu (hati) lwmu menjadi puas..Allatt
kemudian menrberinya seribu istana di surg4 yanga pada
setiap istana terhadap istri-isti dan para pelayan.l6m

37666. Muhammad bin Iftalaf Al Asqalani menceritakan kepadaku, ia
berkata: Rawwad bin Al Jarrah menceritakan kepadaku dari Al
Auza'i, dari Isma'il bin Ubaidullah, dari Ali bin Abdillatr bin
Abbas, tentang firman-Ny4 6;i itS S;X 3;:l3,,Dan ketak
Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati)
kamu menjadi pttas," ia berkata, "(Maksudnya adalah) seribu
istana mutiara yang tanalrnya adalatr misik, dan di dalamnya
terdapat apa-apa yang mernbaguskannya."l 6et

37667.Bisyr menceritakan -kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id meneeritakan
kepada karni dari Qatadalq tentang ayat, 4; S.t;;-Jl;
i$3 "Dan kctak Tuhanmu pasti memberitan kantnia-Nya
kcpadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas,". ia bertata,
'Malcudnya adalah pada Hari gi.rr.1.,l6e2

Ada yang mengatakan sebagai berikut:

37668.Abbad bin Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hakam bin Zhahir menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
dari Ibnu Abbas, tentang fimran-Nya, $i4:3+!r3frt

HR. Ath-Thabrani d^lam Al Kabir (101277) dan Al Ausath (3t297') serta Abu
Nu'aim dalam ilibah Al Autiya' (3/212) dan Datail An-NubutruahittZZSl.
HR. Al Hakim dalamAl Musudrak (21573), ia berkata, ..Hadits ini sanad-tya
shahih, ururun keduanya tidak nrngeluarkannya." Telah disepakati oleh Adi-
Dzahabi.
Ibnu Abi Syaibah dalam mushamafoya (7131) dan Ibnu Abi Hatim dalam
tafsinrya (1013443).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (10R443).
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"Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya

kepadarnu, lalu (hati) kamu menjadi pu6,". ia berkatq 'Di
antara kerelaan Muhammad SAW adalah, tidak ada seorang

pun ahli baitrya yang masuk n€,raka."l6e3

Firman-Np, 83(il11-34ii1 {'Bukankah Dia mendapatimu

sebagai seorang yatim, lalu Dia melin&tngimz." Allah Ta'ala berkata

kepada Nabi Muhammad SAW, dengan merincikan nikmat-nikmat-

Nya dari sisi-Nya, 'Bukankah Tuhanmu, hai Muhammad,

mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Lalu Dia
menjadikan te,mpat yang engk4u berlindung padanya dan tempat

tinggal png ditinggali. Aa*itf$!t'i.3't "Dan Dia mendapatimu

sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk"
(Maksudnya adalah), dan Dia mendapatimu sedang tidak di atas jalan

yang sekarang kau berada di atasnya.

As-Suddi berkata ini.sebagai berikut:

37669.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahrart
'me,nceritakan kepa4a karni dari Suffan, dari As-Suddi, te,ntang

firman-Np, a*ir$i 3'{73 "Dan Dia mendapatimu sebagai

seorang yang bingtmg, lalu Dia membertlcan petunjufr". ia
berkata, 'Beliau berada di atas pertara kaumnya selama e,mpat

puluh rahun."l6s 
,'

Ada juga )rang mengatakan bahwa maksudnya adalatl, dan Dia
me,ndapatimu berada di tengah kaun yang sesat, lalu Dia me,nrberimu

petunjuk.

Firman-Nya, gLt*iL'!f.;t "Dan Dia mendapatimu sebagai

seorang yang lcehtrangan, lalu Dia memberikan keanhtpan,"

maksudnya adalalL dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang

'Ibnu Athiyyah delern ll Muharrar Al Wajiz (51494), Al Qurthubi dalam
tafsimya (20195), dan Asy-Syaukani da/ram Faidh Al Qadir (4177).
Ibnu Sa'ad dalamAth-lhabaqat Al Kubra (l/190).

r693

1694



T$slrAth:11ra5ri

miskin" lalu Dia memberimu kecukupan. Dari kata ini dikatal*an 'aala

fulaan - ya'iilu - 'ailatan, fiaitu apabila si fulan firkir (midon).
Contobnya adalah perkataan penyair berikut ini.l6e5

,b e-'d, n:r- (,:, # iq &-'#, ,1r:i a
"Dan tidaHah tahu orang yangfakir, bilaknh ia berkeanhtpan,

dan orang yang b*keanhryan Wn tidak tahu, kopan ia alcan janh
misbn."rffi

Maksudnya adalah mataa yafiaqir 'tapan ia almn

me,mbutuhkan".

Para ahli tafsir berpe,lrdapat se,nada dengan pendapat kami.
Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalatr:

37670.Ibnu Humaid me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepe{a kami dari Suffan, te,lrtang ayat, '!'-tie

&W;6 "Dan- Dia mendapatimu- sebagar l"ororrg yang
kehtrangan. u, la berkata, "(Maksudnya a.dalah) fakir (miskin).
Disebutkau battwa ayat ini dicantumkan di dalanr Mushaf
Abdullah sebagai berikut ,sj1-t$*!.r-+Tt 'Dan Dia
mendapatimu sebagai orang )ang tidak berpun)'a, lalu Dia
melindungimut .nt697

3767l.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan

k-W$:_yy aa:i aahd+, tentang _firnan-N)a, q-34i1
gLfr{,{;'!'tt @ utirfVn'$i@ Bi6 "Bukaniah 

'bia

mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu.

Yaitu Uhaihah bin Al Jallab sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Arhinah
dalamAl Muhanar Al Wajiz (51494) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (20199).
Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (1D55), Al Mawardi dalam An-Nuktt wa Al
'Uyun (51294), Ibnu Athiyrah dqtan Al Muharrar Al Wajiz (51494), dan Al
Qurthubi dalam tafsirnya (2Ol 99).
As-Supthi dalanAd-Dnn Al Man*ur (8l5ag dengan lafazhnya.
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Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu
Dia memberikan petunjuk Dan Dia mendapatimu sebagai

seorang yang kehtrangan, lalu Dia memberilwn keanhtpan,"
ia berkata, "Kondisi-kondisi ,Rasulullah SAW ini adalah

sebelum beliau diutus Allah gffi'.'rl6ee'

*vt

{0{Do

'#$',rpi$
i{tA;

"Adafiun terhadap uwk yortim, mol<o ianganlahl<anru
berlal<u S€wefi.ctrtg.wenang. Dan terhanap orortrg yang

rnint*minta,mal<oiangartlahlolnrummgharilil<nya.Dart
terhadap nilcmot Tuhorurur, m.alca hendalrJah krrnnt

merry ebut rry ekfirry a (ilengan bu syulorr) ."
(Qs. Adh,Dhuhaa [93]: 9,1 1)

rarrwn fi rman Auah: e?r@ #t$'eiiiet@ ;1Xf, ;!et
i{tJS;{i2,(Adanun terhadap anak yatim, maha Janganlah kamu
berlaku sswenang-ktenang. Dan terhadap orang yang minta-minta,
maha janganlah kamu menghardihnya. Dan terhadap nihmat
Tuhgnmu, maka hendakl,ah kamu menyebut-nyebutnya [dengan
bersyukur)

Allah berfirman, tSft "Adapun terhadap anak yatim," hai

Muhammad. ;if\$ *Malu janganlah kamu berlaht savenang-

wenang," hingga me,nghilangkan hatarya karena e,ngkau

memandaneFya lerlah dibanding kamu. Sebagaimana riwayat-riwayat

;in$i!6i

r5e8 Ibnu Ifutsir dalam tafsinrya (141385).
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berikut ini:

37672.Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari QatadalL te,utang a)"at ;il,fi#e['
*Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaht
seu,enang-wenang," ia berkata, 'Makzudnya adalalt
janganlah kamu berbuat zhalirn."l6ee

37673.Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

meirceritakan kepada kalni dari Su$na&--dari Manshur, dari

Mujahid, te,ntang finnan-Nya, fr* #tE *larprn terhadap

anak yatim, maka janganlah kamu berlaht ssn'enang-

wenang," - ia berkata, "(Maksudnya adalab janganlah kamu)

mencurangi dan menghinakannp. Dalam Mushaf AMullah
dicantumkan lafazin ';ky-i 'maka janganlah kamu

mere,mehkannyar . 
r I I 7(x)

Firman-Np, #$:ri3i(i$"Don terhadap orang yang minta-

minta, maka janganlah kamu menghardibrya," maksudn5a adalalt

teftadap orang )ang me,minta kepadamu dari kalangan yang

membufirhlcan, janganlah engkau me,nghardiknya, akan tet4i berilah

ia makan dan penuhilah kebuhrhannya

Firman-Nya, i#A;*SV "Dan terhatup nibnat
Tuhanmu, maka hendaHah kamu menyebut+ryekttnya (dengan

bersyht)," maksudn5na adalall -a!1 sebutkanlah-

Para ahli tafsir berpeirdryat se,lrada de,ngan pend4at kami.

Mereka yang berpendapat demikian me,lryebutkan riwayat-riwayat

b€rikut ini:

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirrya (10F,4H,4) dan Al }lacmdi dqtttn An-Nulat
wa Al 'Uytn (51294).
Abdurrazzaq dalam tafsirrya (31431) dan Ibmr Abi tlstim dalam ta8irnya
(t08,44).

t699
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37674.Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepadaku dari Abu Bisyr, dari

Mujatrid, tentang firrran-Nya, 3'{tA;*}1V "Dan terhadap
nilonat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya
(dengan bersyulatr)," ia berkata, "(Maksudnya adalah)

kenabian."lTol

37675.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu lJlayyah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Iyas Al Jariri

me,nceritakan kepada katni dari Abu Nadhrah, ia berkata,

"Kaum muslim memandang bahwa di antara bentuk

mensyukuri nilonat adalatr menceritakrumya (menyebut-

nyebutrya)."1702

|Eco

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnp (1013444) dari Mujahid dengan lafazh: Dengan
Al Qur'an. Al Baghawi dalamMa'alim At-Taruil (5/590).
Al Khathib Al Baghdari dalam tarikhnya (31371) dan Ibnu Katsir dalam
tafsirnya (141386).

l70l
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SURAH AI INSYIRAATI

@ffit$\,-.-+

@'{riy,;;"1trift@,tr_fui,fiTi:@i;n jf 6rt
isily@fr ,3(t1@r.,3r3'ig@,$racg

@,i'.,eEty@a;g
"Bul<anlcahKarritnlahmelapanglrrrrrwirrltlrrnudailomt?

ilm Kani telah marghilongl<nrJ daipadomr bebqmtw, y ong
men$qatlcan punggffigtnu? Dan Korr,i. finggilooln bqhru

sebutort (nanra)rnt. Kcrena sesrngrrhnya sesdah
l<cniitm" itu adf, l<errudalwn, sesunggu lmy a se wdah

kesulim fui adn ketrudalwt. Mall;- apabila l<nrw tclah
selesai (dari ruaht u:rusan), Wal<frrrlah dengon nmgguh.

snngguh (luntrs;an) yang lain, ilnrr lwrya kepadf,
T ulwrrrntlah hendakny a larru b erlrar ap.,,

(Qs. Al Insyiraah [94]: 1,8)
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Takwit firman Auah : @ fro <-t;VS)', @ ;:;l a iS it
s;:$9*-F1eit9r.F,{:,EO1ir>Ac$@'{;)rG^1-61
J;64tlt@.=t (l"trntot, kimi telah melapangkam untukmu
dadamu? dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,
yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu
sebutan [namaJmu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada

kemudahan, sesungguhnya sesudah hesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai [dari suatu urusanJ, kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh [urusanJ yaflg lain, dan hanya kepad.a

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap)

Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad SAW, dengan

menyebutkan nikmat-nihnat dari sisi-Nya dan kebaikan-Nya
kepadanya atas kesyukurannya terhadap apa-apa yang dianugerahkan

kepadanya, supaya hal ini mendatangkan tambahan dari-Nya, tlil
if "Bulrankah Kami telah melapanglan untulonu," hai Muha;nad,
untuk petunjuk serta keimanan kepada Allah dan mengetahui

kebenar.an. ijL "Dodomu," sehinggakami melembutkan hatimu dan

menjadikannya sebagai wadah hikmatl. !$32jEW)3 "Dan Kami
telah menghilangkan daipadamu bebanmu." Kami ampuni bagimu
dosa-dosamu yang telatr lalu, dan Kami hapuskan darimu beban-beban

masa Jatriliyah yang telah engkau alami.

Dalam qira'at Abdullah, sebagaimana diriwayatkan, adalalr
g'j:'eV&!"Dan Kami halatlan darimu kesuraman*r.""" 'dtt
'{riL'6"1 "Yang memberatkan punggungmu," lalu Aku
meleurahkannya, fitu dari ucapan mereka te,lrtang unta yang kenrbali
dari perjalanan, qad auhanahu as-safar, wa adzhaba lafrmahu'\a
telatr dilelahkan oleh perjalanan dan mengikis dagingnya", 5nakni

beban perjalanan.

Para atrli tafsir berpendapat senada dengan pe,lrdapat kami.

1703 Ibnu Athilryah dalam Al Muhanar Al Wajiz (5t497).lni qira'at yang janggal,
ttdakmutawatir.
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Mereka png berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

37676.Muhamrnad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada [ami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuan)xa dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujalrid, tentang fimran Allah, !$23)rlz5;t "Dan Kami
telah menghilangkan daripadamu bebanmu,", ia berkata,

"(Maksudnya adalah) dosamu."I 7o

Firman-Ny4 "{;Y ;,k1 (maksudnya adahf}) atsqala zhahraka
'tnemberatkan punggrrngmu".

37677. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada frlg g*i Qatadalr, tentary firman-Nya, niitiiAsil
'{;Y,;r16ti@ ;t yst;wit@.'Butwntah Kami letah
melapangkan untubnu dadamu? dan Kami' telah
menghilangkan furipadamu bebanmu, yang memberatkan

punggungmu?", ia b€,!kata, 'Nabi SAW pernatr mempunyai
dosa-dosa )rang merrbebaninya, lalu Allah
mengarrpunin5ta"l705

37678.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur me,nceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang firman-Nya, 

"friL 
rfrrl 

uMemberatkan punggungmu,' ia
berkata, 'Nabi SAW pernah me,mpunyai dosa-dosa yang

memberatinya, lalu Allah mengampuninya."lTm

3T|Tg.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

Muj'ahid dalam tafsirrya (hal. 73O, Ibnu Abi Hatim dalam tafsiml,a (1013445),
dan Al Mawardi datarn An-Nukotwa Al 'Uya (51297).
Al Mawardi daJran.Aa.Iftkat wa Al 'Uyn (51297).
Abdurrazzaq dalam ta&inya (3 I 437).

l7u
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mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mende,ngar Adh-Dhahlmk berkata

tentang firman-Nya, !b23)i$)i "Dan Kami telah

menghilangkan daripadamu , bebanmu," ia berkata,

"Maksudnya adalatr sytrik yang p€mah dialaminya."l?o7

l:768},Yunus menceritakan kepadalru, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata

, tentang firman-Nya, ila-fu;W:i@;:;:;AALil
"Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? dan

Kami telah menghilanglan daripadamu bebanmu,". ia berkata,

"(Maksudnya adalatr), Allah melapangkan dadanya dan

mengampuni dosanya yang sebelum diangkat menjadi nabi

sehingga mengbapuskannYa. "
Tentang firman-Nya, '{;Sr/r11tif, *Yang memberatpan

punggungmu," ia berkatq "(Makzudnya adalah), me'lnbebani

dan menrberatkannya, sebagaimana unta yang terbebani oleh

beban bawaannya yang bera! sehingga menguruskailtya

setelatr sebelumnya gemuk."

Tentang firman-Nya, !$32-5);W;t "Dan Kami telah

menghilangkan daripadamu bebanmu," ia berkata,

"(Maksudnya adalah) dosgrtu."

Tentang firman-Nya, 'rftiL;rldi'; "Yang memberatkan

. pungguilgflu," (maksudnya adalah) atsqala zhahraka

,'memberatkan punggungmu'. Kami menghilangkannya darimu

apa yang memberatkan punggungmu."l 708

Firman-Ny4 'ifs.iifi;i "Dan Kami tinggilcon bagimu sebutan

t?t, Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tawil (51592) dari Adh-Dhahhalq meiryerupai

ittr.
t708 Kalni tidak menemukalmya dengan lafazh atau sanad in,i dalam referensi-

referensi yang ada pada kami.
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(nama)mu," maksudnya adalalL dan Kalni tinggikan bagimu sebutan

namamu, sehingga tidaklah Aku disebut kecuali engkau juga disebut

bersama-Ku. Itulah ucapan mereka, laa ilaaha illallaah, muhammad

rasulullah'tidak ada sesernbahan yang haq selain Allah, Muhammad

adalah utusan Allah'."

Para ahli tafsir berpendryat se,nada dengan pendapat kami.

Mereka png berpendapat de,mikian me,lryebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

3768l.Abu Kuraib dan Amr bin Malik menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Suflan bin Ufinatt menceritakan kepada

kami dari Ibnu Abi Najrlu dari Mujahid, tentang firman-Nya,
'il>iig;; "Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu,",

ia berkata, "(Maksudnya adalah), tidaklah Aku disebut kecuali

emgkau juga disebut bersama-Ku: Alnr bersaksi bahwa tidak

ada sesembatran yang haq selain Allah, dan aku bersaksi

bahwa Mtrharnmad adalah utusan-N5ila."170e

37682.Ibnu Abdil A'la mencaitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur me,nceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang fimran-Nya, 'iI>6J|#i; "Dan Kami tinggikan bagimu

sebutan (nama)mu,", ia berkata,'Nabi SAW bersabdq

.-ll')u> r h, g', iu; t\j:i.t
'Mulailah lulian dengan penghambaan, bantlah kcmudian

dengan kerasulan'.

Lalu aku katakan kepada Ma'mar, 'Aku bersaksi batrwa tidak

ada sesernbahan yang haq selain Allah, dan Muhammad adalatt

harnba-Nya'. Itulah pengfuambaan.'Dan Rasul-Nya', adalah

engkau berkata,'Hamba-Nya dan Rasul-Nya:.,1710

Ibnu Abi Hatim dalam ta&irrya (lOR445).
Abdnrrazzaq dalam tafsirqra (3 I 437).

1709
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37683.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 tf2,i!,t:ti
"Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu,". ia berkata,

"Allah meninggikan sebutan namanya di dunia dan akhirat.

Tidak ada seorang pun khathib, pengucap syahadat, dan

pelaksana shalat, kecuali menyerukan, 'Aku bersaksi bahwa

tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, dan Muharrrmad

adalatr utusan 411r1rr.rrl7 
I I

37684.Yunus menceritakan kepadaku" ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits

mengabarkan kepada kami dari Darraj, dari Abu Al Haitsam,

dari Abu Sa'id Al I(hudri, dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda,

'cn !3)uS ,:Jiir,*":t j;'ot ritn jb ;y
{ .,f '-"ti'-Tilil:j6,;"f h' :,:G$ri
'Jibrit mendatangiht lalu berkata,'sesungguhnya Tuhanhr

dan Tuhanmu berkata, 'Bagaimana Ahr mengangkat sekttan

namarnu?' Ia menjawab, 'Allah lebth mengetahui'. Allah

berkata, '(Yaitu) apabtla Afu disebut, engkau disebut

bersamahlt .ttl7l2

Firman-Nya, tiflt:tly@fr#'Cif "Karena

sesungguhnya sesudah lcesulitan itu ada lcemudahan, sesungguhnya

sesudah lresulitan itu ada lcemudahan." Maksudnya adalah,

sesungguhnya bersama kesulitan yang engkau alami, yaitu jihad

rTrr Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (10/3,$45).
tTtz HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya (8/175), Abu Ya'la dalam nnrsnadnya

(21522),Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari ($nn), dan Ibnu Abi Hatim dalam

tafsimya (1013445\.



?idvarlUdn:nwborr

terhadap arang-orang musyrit yang pada mulanya engkau'tidak
menernpuhnya karena mengharapkan jalan keluar )rang
memenangkanmu atas merek4 sehingga merelca tunduk kepada

kebenaran yang engkau bawakan kepada merekq baik dengan suka

mauprm terpaksa

Diriwaya&an dari Nabi SAW, bahwa ketika
a),at ini, beliau menyampaikan b€rita gembira ke,pada para sahabatn)q

dan bersabda,

.i-:il-p".$.J
"futu.kesulitan tidak akan mengalahkan dua kcmudahan."

Riwayat-riwayat png sestrai deirgan ini adalatr:

37685.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamir bid Sulaiman me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mende,ngar Yunus berkatq 'I(etika diturunkannya aya\ LL

frFre 'sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada

karudahan: Rasulullah SArif bersabda,

.n:t P 
"#.,),!Ht 36 rr#.1

'Bergembiralah lulian, karena telah datang trcmudahan

kepada kalian. San kcsulitan tidak akan mengalahkan dua

kenudahant .ttl7l3

37686.Ya'qub meirceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu UlaySratr

me,nceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasaru riwayat
yang sama, dari Nabi SAW.

37687.Mtrhamnad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan ke,pada kami, ia

r7r3 Ibnu IGBir dalam tafsirnya (14392) secara mursal, As-suyuthi daleqAd-Dun
Al Mantsur (8/550), menyandarkanq,a kepada Abd bin Humaid, Ibnu
Mardawaih dari Al Hasan, Lubab An-Nuqul (11232).
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berkata: Auf menc€ritalcan kepada kami dari Al Hasan, dari

Nabi SAW, riwayat yang s€rupa.

37688.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasan,

ia berkata, '?ada suatu hari Nabi SAW keluar dengan wajatr

berseri dan gembira serta tertawa, dan beliau bersabdq

@ txrAf 'cig> n-:x- p 
"#.'t, i:il'p'?v;- u

(ti{'eit
'Satu lesulitan tidak akan mengailahftan dua lcemudahan. Satu

lresulitan tidak akan mengalahkan dua lcemudahan. Itu karena

sesunggahnya sesudah kcsulitan ada kemudahan'

Sesungguhnya sesudah kcsuliton ada kcmudahon'."r7|4

3768g.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nyq frF(i$" "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada

kemudahan," ia berkatq "Disebutkan kepada kami balva
Rasulullatr sAw menyampaikan berita gembira kepada para

satrabatnya dengan ayat ini. Beliau bersabda'

.i-:ily"-*;-r
; 'Satu kesulitan tidak akan mengalahkan irr kemudahant .tttlt|

376g}.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata:

Mutrammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sa'id menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin Qurratt

HR. Al Hakim dalam At Musndiak Q1575) tanpa komentar, sementara A&-
Dzahabi berkata, "Mursal." Al Baihaqi dalam Syu'ab Al Imaa (71206) dila

Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3/43E).

HR. Ibnu Haj ar dalamFath Al Bari $nn\.



Ttistultd,.:Ilwfui

Abu Iyas, dari seorang lalci-laki, dari Abdullatr bin Mas'u4 ia
berkata, "seandainya kesulitan masuk ke lubang, niscaya akan

datang kemudahan hingga masuk kepadany4 sebab Allah

berfirman, frFr'{iL@ F'. pt Ciy.' Karena sesungg;uhnya

sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudoh

' kesulitan itu ada kenudahant:i7t6

3769l.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Syr'bah, dari seorang laki-laki,

dari Abdullatr, riwayat senrpa.

37692.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

meoceritakan kepada kami, semurn)ra dari Ibnu Abi Najtlu dari

Mujahid, tentang finnan Allalt frr:lrt$t "sesungguhnya

sesudah kcsulitan itu ada kcmudahan," ia berkatq

'T(e,nrudatran mengikuti kesulitan."l 7 I 7

Firman-Nya" 66gj$ uMaka apabila kamu telah selesai

(dari suatu urasan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)

yang lain." Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai

penalorilannya.

Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalalu maka apabila

engkau telah selesai dari shalatmu, bersungguh-sungguhlah dalam

berdoa kepada Tutranmu, dan mohonlatr kebufutranmu kepada-Nya

Mereka yang beryendapat de'rnikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

HR. Ath-Thabrani dalam AI Kabir (10170), Al Haitsami dalam Maima' Az-
Zawaid (71139), kediraqra sxara marfu', dan Ibnu Hajar dalam Fath Al Bai
(81712) secarzmauquf.
Mujahid dalamtafsirnya (hal. 73O.
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37693. N m€,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

m€nc€ritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaktr dari Ali, dari Ibnu Abbas, te'lrtang

firman-Np, 66i;i6| *Maka apabila lcamu telah selesai

(furi suatu untsan), keriakanla! dengan sungguh'sungguh

(ttrusan) yang lain," ia bertata, "(Maksudnya dalah) dalam

bedoa,lTlt

376g4.Muhammad bin sa'ad me,lrceritakan kepadaku, ia berkata:

A1lablu menceritakan kepadaku' ia berkata: Pamanku

me,lrceritakan ke,padaku, ia bedsta: Ayahku me,lrceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, teirtang firman-Nya'

66Ai€{ "Maka qabila kamu telah selesai (dori suatu

untsan), keriakanlah dengan wnguh'sunggah (urusan) yang

lain," ia berkatq "(Maksudnya adalah), 4abila englau telah

selesai dari shalat yang diwajibkan atasmu, mohonlah kepada

Allab berharrylah kepada-Np, dan bersuggrrh-srmgguhlah

tcrtadry-Nya.'l7le

376g5.Muhamnad bin Amr menceritakan kepadalcq ia bertata: Abu

Ashim me,lrceritalcan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasm menceritakan kcpada lmmi, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, seinuanya dari Ibnu Abi Najib, dari

Mujahi4 tentang firman Allalu 66gi$i "Maka apabila

kanu telah selesai (dari suatu urttsan), ksrialwnlah dengan

sunguh-sunguh (untsan) yang lmin," ia berkatq "Apabila'

engfau telah mendirikm shalafi, maka bersungguh-srmgguhlah

dalam (mernohon) kebutuhanmu kepada Tuhmrtu."l 720

37696.Diccritakan kepadakg dari Al Husain" ia berkata: Aktl

Al Bagbawi dalaa,Ma'alim At-T@zil (51594) scnrya ini.
Ib,nrr Abi Ilatim dalam tafsinryra (I0A/UO.
Mujahid dalam aftirrya (hal. 736) daq Iblrrr Haj at dzltmFath Al Bari $nn)'

l7l3
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m€ndengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya, *:6Ai$ uMaka apabila lcamu telah

selesai (dari suatu urttson), keriakanlah dmgan sungguh-

sungguh (uusan) yang lain," ia berkat4 "(Maksudnya adalah,

telah selesai) dari shalat fardhu, sebelum salaul maka

bersungguh-sungguhlah (dalam me,rnohon)."1721

37697.Bisyr me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

meirceritakan ke,pada karni, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, 56Ai$
,3;6r$$Y@ *llo*o apabila kamu telah selesai (dari suatu

urusan), kerjakanlah dengan sungguh'sunggth (urusan) yang

lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendalotya kamu

berharap," ia berkata, "Allah memerintahkan beliau, apabila

telah selesai dari shalatny4 hendaknya bersungguh-sungguh

dalam berdoa kepada-Nya."l 722

37698.Ibmr Abdil A'la me,lroeritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami d4rl Ma'mar, dari Qatadah,

tentang firman-Nya, gi($ "Maka apabila kamu telah

selesai," ia berkata, 'Dari shalatrru. #;(t, 'Bersungguh-

sungguhl ah', dalam berdoa-l 723

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, aii$*Maka
apabila lamu telah selesai," dari b€rjihad melawan mustrhmu. i,ii(
" B ersungguh-sungguhlah," dalamberibadah kepada Tuhanmu.

Mereka yang berpendapat derrikian menyebutkan riwayat-

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (51594) dan Al Mawardi dalam An-
Nukat wa Al 'Uyun (51298) menyerupainya.
Kami tidak menernrkarnya dengan lafazh ini. Diriwayattan rnenyenrpai ini
dari Qatadah dan yang lain oleh Al Bagfuwi dalamMa'alim At-TaMil (51594)

dan Ibnu Athiyfah dalamAl Mulunar Al Wajiz $la9l.
AMtrnazzaq dalam tafsirny,a Q I 439).

t72l
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riwayat berilut ini:

376g9.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa',id menceritakan

kepada karni dari QatadalU ia berkata: Al Hasan berkata

tentang firman-Np, 6j6iji65 uMaka apabila kamu telah

selesai (dari suatu untsan), kcrjakanlah dengan sungguh'

sungguh (wrusan) yang lain," bahwa maksudnya adalah, Allah

memerintahkan beliaU apabila telah selesai dari

pe,perangannla, trntuk bersrmgguh-srmgguh dalam berdoa dan

Mbadah.l724

3llll.Yunus menceritakan kepadaktr, ia bed(ata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

te,ntang firman-Np, S6gi$ uMaka apabila kamu telah

selesai (dari suatu untsan), kcriakanlah dengan sungguh-

sungguh (untsan) yang lain," ia mengatdran dari ayahnp,
..Apabila engliau telah selesai dari jihad, yaitu jihad melawan

,-!angsa Arab, dan pemerangan mereka telah usd, maka

U."t,t gg,rn-sungguhlah b€ribadah kepada Allah' efr4t$b
'Dan hanya kcPada Tuhanmulah hendabtya kamu

berharap'."1725

Ada yang me,lrgatakan bahwa malcnanya adalah, apabila

engkau telatr selesai dari urusan duniamu maka bersunggUh-

sungguhlah dalam b€ribadah kepada Tuhanmu.

Mereka yang berye,lrdapat demikian me,lryebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

37|Ol.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahralt

t724 Al Mawardi dalan An-Nulut wa Al 'Uyn (51299), Ibnu Athinal dalaa Al
Muhanar Al wajiz (5t497), dao Al Bagbawi dalanMa'alim At-Taruil (51595).

t725 Ibnu Abi Hatim dalarm tafsirnfra (10/3446) dar Al Baghawi dalamMa'alim At'
Tanzil (51497).
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menceritakan kepada kami dari Suflan, dari Manshur, dari

Mujahid, te,ntang firman-Nya, 4;!6gj$ *Maka apabila

lramu telah selesai (dai suatu urtsan), keriakanlah dengan

. sungguh-sungguh (urusan) yang lain," ia berkata, "Apabila

engkau telah selesai dari urusan duniq 6;6 'M&a
bersunggah-sungguhlah'. Maksudnya adalah, maka

shalatlah."l726

37702.Abu Kuraib me,nceritakan kepada lami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari SuqNan" dari Manshur, dari

Mujahid, tentang firman-Np, ,56i;i$S *Maka apabila

kamu telah selesai (dai suatu urttsan), kcriakanlah dengan

sungguh-suttgguh (urusan) yang lain," ia berkata, "Apabila
engkau telah selesai dari urusan duniamu. 6;( 'Maka

bersungguh-sungguhlalr', 5/akni, maka shalatlah."l727

377}3.Ibnu Hnmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,
te,ntang firman-Np, AjW "Maka apabila kamu telah

selesai," ia berkata, "Apabila engkau telatr selesai dari urusan

duniq dan berdiri untuk me,ngerjakan shalat, maka jadikanlah

keinginan dan niatnu turtuk-Nya."l72t

Pendapat yang benar me,lrge,nai ini adalah yang menyatakan

bahwa Allah Ta'ala mernerintahkan Nabi-Nya, setelatr selesai dari

urusan yang menyib . baik unrsan dunia maupun akhirat,

yang me,nyebabkannya sibuk dengan itr.r, png memang unrsan itu
Allah perintatrkan unhrk dikerjakan, og& bersungguh-sungguh dalam

beribadah kepada-Np, menyibul*an diri dengan hal-hal yang

me'ndekatkanrrya kepada-Np, serta me,lnohon kebutuhannya kepada-

Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (l0RMq dan Al Baghawi dzlam Ma'alim At-
Tanzil (51595).

Ibid.
Mujahid &lamtafsirnya (hal. 73O.
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Nya Dalam hal ini Allah tidak menglrhususkan selesainlxa dari suatu

kondisi tanpa kondisi lainnyra, sehingga semua kondisi selesai dari

suatu unrsarmya adalah sam4 baik itu selesai shalat, jiha( maupun

unrsan dunia )4ang menyibukkann)'/a' Ini karena keunruman kalimat

syarat pada redaksi ini tampa skan suatu kondisi tertelrtu

tanpa kondisi lainnya.

Firman-Ny4 ,$fi4r$b "Dan hanya kcpada Tuhanmulah

hendabrya kamu berharap," maksudnya adalab dalr hanya kepada

Tutranmulah, hai Muhamma( hendaknya e,lrgkau menjadikan

harapanmu bukan kepada selain-Nya, karena orang-orang musyrik

dari kaummu telah me,lrjadikan harapan mereka untuk mernenuhi

keperluan-keperluan mereka kepada para tuhan dan selutu.

Para ahli tafsir berpe,lrdapat senada dengan pendapat kami.

Mereka )rang berpendapat de,mikian me'nyebutkan riwayat-riwayat

berilut ini:

377W.Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Mattran
'menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Manst[[, dari

Mujahid, tentang firman-Np, *tfir$6b "Dan hanya kePada

Tuhanmulah hendabtya kamu berharap," ia berlcat4

'Tadikanlah niatuu dan pengharapanmu kepada Allah."l72e

377O5.Abu Kuraib me,nceritrkm kepada kami, ia bedota: Waki

menceritakan kepada kmi dari Suftan, dari Manshur, dari

Mujahi{ tentang firman-Np, ,;r:fr,$J$ "Dan hanya kqada

Tuhanmulah henfubrya kamu berharap," ia berkata'

'Tadikanlah pengharapanmu dan niatnu kepada Tuhanmu"l73o

37706. Muharnmad bin Amr me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

Ibid.
Mujahid dalam tafsirqra (hal. 73O dm lbnu Abi Hatim dalam tafsirrya
(r013440.

ITD
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kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang fimran Allah, .?;6i{,r$Y"Dan hanya kepada
Tuhanmulah hendalorya kamu berharap,", ia berkat4 "Apabila
engkau berdiri turtuk shalat."l 73 I

o60

r73r Mujahid dalamtafsirnya (hal. 736).
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TafstuAdr.:Ihafui

TakwirlirmanAllah:--Siliiliij'@.Iryr!'@sltitt}is
't;t$q;i.riif @''Ute:i;A'n,;,i@rjirF|etst(6i6,6@
9/*i'*';:l,t;i6i''rXF;i(D;^i puiq Tin dan [buahJ Zaitun, dan demi

bukit Sinai, dan deml kota [MahkahJ ini yang aman' sesungguhnya

Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaih'

baiknya" Kemudian Kami kembalikan dia lce tempat yang serendah-

rendahnya [nerakaJ, kecuali orang-orang yang beritnan dan

mengerjakan amal shalih; maka bagi mereka pahala yang tiada

putus-putusnya)

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang penalcrnrilan firman-

Nyr, rn)$ggij"Demi (buah) Tin dan (buah) Zuitun)'

Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tiin

adalah buatr tin yang biasa dimakan, dan yang dimaksud der.rgan az'

zaitun adalah buah zaitun yang biasa diperas. Mereka yang

b.erpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

37707.Ibnu Basysyar menceritakan kepada karli, ia berkatir: Rautr

menceritakan kcpada kami, ia bertata: Auf me,lrceritakan

kepada kami dari Al Hasan, te,lrtang firman Allatr, gf}i;#V
"Demi (buah) Tin dan (buah) fuifitn," ia berkata" "Tin kalian

ini yang biasa'dimakan" dan zaitun kalian ini yang biasa

diperas."lTrz

37708.Ya'qub bin Ibratrim me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Mu'tamir bin Sulaiman menceritalcan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar Al Hakam menceritakan dari Ilcimah, ia
berkata, "At-tiin adalah buah tin, dan az-zaituun adalah yarnig

biasa kalian makan.'il733

37709.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Ibnu Athiyyah dzlamAl Muhanar Al Wajb (51499) dan As-Suytrthi d^lamAd-
Dun Al Mantsur (81557).

Ibid.
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Wadhih menc€ritalen kepada ftami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami dari Yazid, dari Ilaimah, tentang

finnan-Ny4 ,ili;#i3-Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,"
ia berkata, "(Makzu&ya a4alah) buah tin dan zaitun
kalian."l73

37710.Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulay5ah
menceritakan kepada kami dari Abu Raja, ia berkata: Ikrimatr
ditanya'tentang firrran-Np, lirliig}ft uDemi (buah) Tin dan
(buah) Zaitun,". ia berkata, "At-tiin adalah buah tin kalian ini,
danaz-zaituun adalahbuah zaitun kalian in .trl735

37711.Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Muammmal menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang finnan-Nya, illiiggi; "Demi (buah) Tiq dan (buah)

Zaitun," ia berkata, *At-tiin adalah yang biasa kalian makan,

dn az-zaituun adalahyang biasa diperas."l 736

37712:Ibw Basysyar me,nceritakan keppda kami, ia berkata:

Abdurrabman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suf)ran

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi NajrlU dari Mujahid,
riwayat )ang sama

377l3.Ibnu Humaid menceritd.an kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepeda kami, Abu Kuraib me,nceritakan kepada

kami, ia berkata: Walci me,lrceritakan kepada kami, semuanyir

dari Su$ran, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang

sama

377l4.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

tzx Karri tidak menemukannlra dengan lafazlr ini kecuali pada Ibnu Maozhur
dalamlisan Al 'Arab Q3nr.
Ibnu Athilyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (51499) dan An-Nasfi dalalxr
tafsirnya (41347) dengan lafazhnya dari Ibnu Abbas.
Al Bagbawi dalamMa'alim At-Tamil (51596).

1735
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Ashim m€nceritakan kepada karni, ia berkata: Isa me,lrceritakan

kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al

. Hasan menceiitakan kepada kami, ia berkata: Warqa

me,lrceritakan kepada kami, semuanya (Isa dan Warqg) dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, g,Ji;;rti3
"Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun," ' ia berkata

"(Maksudnya adalatr) buah yang biasa dimakan manusia'"1737

377l5.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: MahraII

menceritakan kepada kami dari Sallam bin Sulaim, dari

Klrushaifl dari Mujahid, tentang firman-Nya, *irli;,At; "Derni

(buah) Tin dan (buah) Zaitun," ia berkata, "(Maksudnya

adalatl) buah tin dan zaitun kalian."l738

37716.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muammmal menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an

menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, tentang

firman-Nya, ,tXSi1,,f,VuDemi (buah) Tin dan Ouah) tuitm,"
'ia berkata, "At-tiin adalah yang biasa kalian makan, dut az'

zaituun adalah yang biasa diperas.'I73e

377l7.Ibnu Abdil A'la menceritalcan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kard dari Ma'mar, dari Al Kalbi,

te,ntang ayat, gjlirEglij"Oemi (buah) Tin dan (buah) 7aitun,"

ia berkata, 'Maksudnya adalah, yang biasa kalian lihat."rTo

377l8.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kaml, ia berkata: Sa'id me'nceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata: Al Hasan berkata

Mujahid dalam tafsirnya (}hl. 737) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir4,a

(10/3,148).
i<ami tidak nrnemukannya dengan lafazh ini dari Mujahid. Lihat yang lalu.

Ibnu Athilryah dalamAl Muhatrrar Al Waiiz Qla9\.
Kami ddak menemukalmya dengan lafazh ini dalam referensi.referensi yang

ada pada kami.

t737

t73E

t739

1740



$rahA#Iiin

tentang firman-Np, ,,'|r}i1,;Ai| 
*Demi (buah) Tin dan (buah)

Zaifiin," batrwa at-tiin adalah buah tin kalian, dat az-zaituun
adalah buah zaitun kalian ini.,l74l

Ada png me'ngatakan bahwa at-tiin adalah Masjid Damaskus,
sedangkan az-zaituun adalah Baitul Maqdis. Mereka yang berpeirdapat
deurikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

377l9.Ibnu Baspyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh
menceritakan kepada kauli, ia berkata: Auf me,lrceritakan

kepada kami dari Yazid Abu Abdillah, dari Ka'ab, tentang
firman Allalr 9|?J$;AL kdtnty\"Atliin adalah Masjid
Darnaslors, sedangkan az-zaituun adalah Baitul Maqdis."l742

37720.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
tentang firman-Nya, 4i; ia berkata,"(Maksudnya adalah)
gunung yang di atasn)ra Drmaskus, sedangkan ,'34i; adalatr

)ang di atasnya Baitul Maqdis."l743

37721.'Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadalr" tentang ayat, 9}l7irg$ii iaberkata"
'Disebutkan kepada kami bahwa at-tiin adalah gunung yang di
atasnya Damaskus, sedangkan az-zaituun adalatr yang di
atasnya Baitul Maqdis."l?{

37722.Yunus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Wahb
me,ngabarkan kepada kami, ia berkata, "Ketika aku tanyakan
kepada Ibnu Taid tentang firman Allah, 9,;rJt;;ili3, ia
berl<at\"At-tiin adalah Masjid Damaskus, sedangkan az-

r7'r Ibnu Athilyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (5/99) riwayat serupa dari
Qatadah"
Ibnu IGtsir dalam tafsimf'a (141394).
ebdrrazzaq dalam taftir4ra (314/;0).
Al Baghawi dalam,Ma'alim At-Taruil (51596).
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zaituun adalatl Masjid Ili16.-tzls

37723.Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Abu Bakar, dari Ilcimah,

tentang firman-Nya, illV*i; ia berkata,*Malsudnya adalah

duabuah gunung."lTa

Ada yang mengatakan batrwa at.tiin adatah Masjid Nutr,

sedangkan az-zaituun adalah Masjid Baitul Maqdis. Riwayat yang

sesuai dengair pendapat ini adalah:

37724.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayalrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Parnanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayalrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

4i; ia berkata, 'Maksudnya adalah Masjid Nuh yang

A6*g,n di atas gunung. WVadalah Baitul Maqdis."

Ia juga berkata, "At-tiin, az-zaituun, dan thur siniin adalatl

nama tiga masjid di Sya6."lzrz

Menunrt kami, pendapat yang benar me,lrgemai ini adalah

pendapat yang menptakan batrwa at-tiin adalah yang biasa dimakaq

dan az-zaituun adalah buah zaitrm yang biasa diperatr minyatnya,
lorena itulah yang dike,nal di kalangan Arab, dan tidak dikemal

gunung yang bernama Tiin, tidak pula gunung yang benrama Zaitwr,
kecuali seseorang yang berkata, "Iuhan kita SWT bersumpah dengan

at-tiin dan az-zaitunz." Maicsud redaksi ini adalatr sumpah dengan

tempat-tempat ttrmbuhnya pohon tin dan te'rnpat-tempat tumbuhnya
pohon zaitun. Ini mer-upakan pendapat terse,lrdiri. Walaupun konteks

a)ratnya tidak menurjut*an kebenarannya bahwa itu mflBrlg
dernikian, dan tidak pula dittmjuldon oleh pendapat yang

Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al 'Uyun (51300).

Al Qurthubi dalam tafsinrya (20ll I l ).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1013437).
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menyelisihiny4 sekaliprm Darnaslcus menrpakan ternpat-teurpat

tumbuhnya.pohon tin dan Baitul Maqdis menrpakan terrpat-tempat
tumbuhqra pohon zaitun.

Firman-Nya, 'Wtlt "Dan deqi bukit Sinai." Para ahli tafsir
berbeda pendapat menge,lrai penakr*'ilannp.

Sebagian me,ngatakan bahwa itu adalall gulung Musa bin
Imran dan masjidnya Mereka )rang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

37725.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz
bin Hisyam me,nceritakan k pad" kami, ia berkata: Afhku
menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Qaz'ah, ia
berkata: Aku katakan kepada Ibnu Umar, "sesunggubnya aku

ingin datang ke Baitul Maqdis dan Bukit Sinai." Ia berkata"

'Tanganlah kau mendatang Bukit Sinai. Apa png hendak

kalian sebut sebagai jejak seorang nabi itu kecuali kalian
mengnjaknya'."

Qatadah berkata, -',ryfitadalah masjid Musa SAW.DI748

37726.Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakm
kepada kami dari Al Hasao, tentang firman-Np, !q*fi, i^
berkata, "(Maksudnya adalah) gunung Musa."t74e

37727.... ia berkata: Auf menceritakan kepada kami dari Yazid Abu
Abdillah, dari Ka'ab, tentang firman-Nya, ';tyr)t, i^berkata,
"(Maksudnya adalah) gmung Musa SAW.'I750

37728.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Afhku menceritakan kepadalcu, ia berkata: Pamanku

Kami tidak menemrkannya dengan lafazh ini dalam referensi.refere,nsi yang
adapada kami.
Al Wahidi dalam tafsiqa (U l2l).
Al Mauardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uyttn (5/301) dari Ka'ab Al Ahbar.

lTrE
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari afiahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,
'W rfi , i a b erkat4 "(Maksudnya adalatl) 11r*. I I I ? 5 I

37729.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata

tentang firman-Nya,'rry tfr, ia berkata, "(Maksudnya adalah)

masjid 11r*.rr1752

Ada yang mengatakan bahwa ath-thuur adalah setiap gunung

yang tumbuh, dan firman-Ny4 'W adalah bagus. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

37730.Irnran bin Musa Al Qazzaz menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia

berkata: Umarah menceritakan kepada kami dari Ikrimah,

tentang firman-Nya, ';rrr:tfr, ia berkat4 "(Artinya adalah)

bagus mentrrut batrasa Habasyah. Mereka me'ngatakan untuk

sesuatu yang bagus de,ngan istilatr sinaa, sinaa."r7'3

37731.Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Ulayratr menceritakan kepada kami dari Abu Raja, ia

berkata: Ikrimah ditanya tentang finnan-Nya, 'W2lt, ia
berkata, "Thuur adalatr glmung, sedangkan siniin adalah bagus

menurut bahasa Habasyah. "l 
754

37732.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ash-

Shabbatr bin Muharib me,nceritakan kepada kami dari Suffan,

dari Abu Ishaq, daxi Amr bin Maimun, ia berkat4 "Aliu shalat

r75r Ibnu Abi Hatim dala:n tafsimya (10/3,148).
1752 16oo Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3448) dengan lafazhnya dari Ibnu Abbas

dan Muhammad bin Ka'ab.
r7s3 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (10/3448) rnenyebutkannya sanpai: Al Hasan,

danAl Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uyun (5/301).
1754 Karni tidak menemukannya dalam referensi-referensi yang ada pada kami.

Lihat maknanya pada atsar yang lalu dari Ikrimah.
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Magbrib di belak"ng Umar bin Ktraththab RA. Pada rakaat
pertama ia me,mb_ac a ayat, 'Wr)t@r6r}i;*i; Maksudnya
adalah gunung."l75s

37733.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Mu'tamii
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Aku meirdengar Al
Hakam menceritakan dari Ikrimah, tentang firman-Np ;31j'W, ia berkata" "Sama saja bagiku, tanaman" dataran, dan
guilmg."l756

37734.Ibtu Basys)rar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdunatunan menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najrlu dari Mujatrid,
tenlang *fl-** 'W.r!r,ia berkata, "(Maksudnya adalah)
gunung."l757

37735.Ibnu Basysyar meirceritakan kepada ftemi, ia berkata:
Muammal menceritakan kepada karni, ia berkata: SuSan
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najrlu dari Mujahid,
te,ntang finnan-Np,'W r!r, ia berkata" "(Maksudnya adalah)
sebuah gunung."l75t

37736.Abu Kuraib me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan ke,pada kami dari Suffan, dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, riwayat )xaog sama

37737.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Suqnan, dari Ibnu Abi Najih,

Al Qurthubi dalam tafsirnya (201200) dan As-suyrthi dalam Ad-Dun Al
Manuur (8/556), menyandarkannya k€pada Abd bin Humaid dan Ibnu Al
Anbad dari Am binMaimrn
Kami tidak rnenem*annya dalam refsrensi-refcrensi png ada pada kami
dengan lafazh atau sazadiar.
Mujahid dalam tafsirrya &"1.737),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirn>,a (108448),
dan Al Bukhari pada kiab: P€naftiraa Al Qru'an, bab: Tafsir surah At-Tiin
(4/1838) dari Mujahid socara mouquf.
rbid.
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dari Mujahid, tentang ayat,'W).jt, ia berkata, 'Maksudnya
adalah gunung."l75e

37738.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Walci

menceritakan kepada kami dari An-Nadhr, dari Ilaimatr, ia

berkata, "Ath-thuur adalah gunung, sedangkan as-siniin adalah

bagus, sebagaimana yang tumbuh di dataran, demikian juga

yang tumbuh di gunung."lT@

37739.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, {ari Al Kalbi,
ia berkat4 "Lafazh Atlt maksudnya adalah gunung yang

berpepohorr*.rtl76l

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah gunung, sedangkan

.:9ry adalah yang diberkahi dan bagus. Mereka yang. berpendapat

demikian menyebutkan riwapt-riwayat berikut ini:

37740.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,lrceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, tentang ayat, 2fi, ia berkata, 'Maksudnya adalah

gunung.';.y adabn yang diberkatri. "l 762

37741,.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

t759 Mujahid dalam tafsirnya (hat.737),Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (10/3448),
dan Al Bukhari pada kitab: Penafsiran Al Qur'an, bab: Tafsir surah At-Tiin
(4/1838) dari Mujahid secara mauquf.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (l0l34/.g).
Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3 I 4/,0).
IIR. Al Hakim dalan Al' Mustadrak (21576), ia berkata, "lrri shahih
berdasarkan syarat kedua syaikh, narnm keduanya tidak rnengeluarkannya,"
Kornentar ini disepakati oleh A&-Dzahabi.
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 737) dan, Ibnu Abi Hatim dalarn tafsirnya
(10/3448).
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memc€ritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadalr, tentang firman-Ny4 ,'ryrfi, i^
berkata "Gunung yang diberkahi di Syam."1763

37742.Ibnu Abdil A'la meirceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang firman-Np, 'Wtfr, ia berkata, "sebuatr gunung di
Syam yang diberkahi danbagus."r?s

Pendapat yang lebih tepat mengenai ini adalah yang

menyatakan bahwa thuur siniin. adalah nalna sebuah gunung atau

bukit yang dftenal (gunung atau bukit Sinai), karena ath-thuur adalah
gunung )rang ada tumbuhannp, maka di-idhafah-kalmya
(disandangkannya) kepada,ry menjadi ta'rif-nya (definisinya).

Seandainya sebagai na'at sebagaimana pendapat yang menyatakart

bahwa adalah bagus atau diberkahi, maka ath-thuur hanrs

dengan tanwin.Ini kare,na sesuatu tidak di-rdftafah-kan kepada na'at-
nya tanpa' illah yangmenrntr,rtnya demikian.

Finnan-Nya" ,*.SiS:i lli$ *Dan demi kota (Maf*ah) ini yang
aman," maksudnya adalah, dan demi kota yang aman dari para

musuhnya sehingga tidak memerangi para penduduknya.

Ada yang mengatakan bahwa makra -;4.$ adalatr !-;1r '!zng
arnart", sebagaimana ucapan penyair berikut furi' 

l76s

*f i;f v u';'*-b# €fr#3rlU,"J;'fl
"Tidaklcah engkau tahu wahai Asm, celaka engkau,

bahwa sesungguhnya aht telah menyatakan suatu sumpah

Al Mawardi dzlamAn-Nulcawa Al 'Uyun (5401) rirvayat senrpa.
Abdurrazzaq dalam tafsirnya (314/;0) dan Ibnu Abi Hatim dnlaur taftirnya
(toB447).
Kami belummercm*an siapa yang mngucapkamya.

t76'
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dimana aht tidak akan mengkhianati keamananht."r766

Seperti firman Allatl swr, J^iilg)LtVff*t1v-ifJ
dfu7b "Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa

i"i""ggrrhnya Kami telah meniadikan (negeri merelea) tanah suci

yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok'merampok'" (Qs' Al

'Ankabuut 129\:67)

Firman-Nya,.*.1ii;L[ttljui2 *Dgn demi kota ini yang aman,"

maksudnya adalah Makkah.

Pendapat para ahli tafsir senada dengan pendapat kami.

Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berilart ini:

37743.Mutrammad .bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayabku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakg, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaktr dari ayahrya dari Ibnu Abbas, tentang fimtan-Np,

.*-Si(trlljji2 "Dan demi kota ini yang aman," ia"bertata"

"itl.k odttp adalah Makkah.-izc'

377*.Ibnu Basysyar me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Rautt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan

kepada kami dari Yazid Abu Abdillah, dari I(a'ab, tentang

firman Allah, -r-;li.l;tllit5 "Dan demi lata ini yang aman,",

ia berkata, "Maksudnya adalah tanah suci."l768

37745.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan

kepada kami dari Al Hasan, tentang firman-Nya, g-Si;f$v*

Al Farra dalam Ma'ani Al fur'an (31276) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya

(2onr3).
is-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (8/554), menyandarkannya kepada

Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (lOl3M7).
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"Dan demi lata ini yang aman," ia berkata, 'Maksudnya
.adalah tanatr suci."l76e

37746....ia berkata: Abdurabman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Su&an me,lrceritakm, kepada kami, Ibnu Humaid
menceritakan kepada kami, ia bertata: Mahran me,lrceritakan

kepada karni dari Su$rcn, Abu Kuraib menceritakan kepada
kami, ia berkata: Waki menceritakan kgpada kami dari Suffan,
dari Ibnu Abi Najib, dari Mujahid, tentang fimran-Ny4 t:i\,

-";'ii;iji "Dan demi kota ini yang aman,". ia berkata,
"Maksudnya adalah 14akkah.-l 70

37747.1bnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muarrmal me,nceritakan kepada kami dari SuflNart dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama

37748.Ibnu Htrmaid me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dfri Sallam bin Sulaim, dari
IGushaif, dari Mujahid, te,lrtang aya\ g..lifl,lii ttt "Dan demi
-kota ini yang aman," bahwa matsraOnya adalah Makkah.-1771

37749.Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Mu'tamir
menceritakan kepada kami, ia bertata: Aku mende,ngar Al
Hakam menceritakan dari Ikimab te,lrtang firman-Np, t:d,

n-Sig "Dan demi bta ini yang amai," ia berkat4
*Maksudnya adalah tanah susi."lz

37750....ia berkata: Ibnu Ulay5rah menceritakan kepada l<arni dari
Abu Raja, ia berkata: Qatadah ditaqra tentang firman-Nya,

-4;'iil;ji llit2 "Dan deni kon ini yang aman," lalu, ia berkata"

'Maksudnya adalatr Makkah."ln3

']!e nnu Katsir dalamtafsinrya (l4t3g5).tl tUnu eUi Hatim dalam tafsirqra (1O7U48;tnt lbid.rm Ibnu Katsir dalam tafsimya (14/395) dari llrimah"trR Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnf'a (IU}4O).
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37751. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, -a,.liiliijtrr,r "Dan
demi kota ini yang aman," ia berkat4 'Maksudnya adalatl
14r19.1r.,177a

37752.Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentang firman-Nya, g;riiliitll$ "Dan demi kota ini yang
aman," ia berkata, *Masjidil Ha"am."l775

37753.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muarnmal menceritakan kepada karni, ia berkata: Sufyan
menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, te,lrtang

ayat, 9plfl{tiititj ;oan demi kota ini yang aman," ia
berkata, erMrgalr. rl 76

Firman-Np, rrfl#O'd3iigtLil "sawnguhnya Kami
telah menciptakan manusio dalam berrtt k yang sebaik-baikiya." Ini
adalah jm,aktl quram (rdaksi pcnimpal sumpatr). Maksrdnya
adalah, derri buah tin dan zaitrm, Kmi telatr menciptalcan manusia
dalam berrtuk yang sebaik-baiknfra.

Pendapat para atrli tafsir sama sep€fii pendapat kami. Riwayat
yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

37754.Bisyr menoeritakan kepada kami, ia berkata: yazid
me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kauri dari QatadalU ia berkata, "Letak sumpaturya di
sil, rji #gt3tfEilfr 'sesungguhnya Kami telah
mencipturtan manusia dalam bentuk yang s ebaik-baibryat ;ttrrt

Ibmu Abi Hatim dalam tafsinDa (1W34/i7).
Karri tidak mnernrkamya dengBn lafrzl atau sanad iai dalam ref€rsnsi-
refer€Nrsi yang ada pada kami.
Ibnu Katsir dalam tafsinrya (14/395) dari Ibrahim An-Nakha'i.
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (8/555), rneoyandarkamya kepada Abd

tna
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Para ahli tafsir berbeda pendapat me,ngenai firman-Nya, 6f1tr,

r-j|#'Ctf.t( "sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia

d a I am b entuk y an g s eb aik-b aibtya."

Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah, dalam benttrk

)ang peling sempuma dan sebaik-baiknya.

37755.Ibnu Hunaid menceritakan kepada karri, ia berkata: H.kLq-
menceritakan kepada kami dari Amr, dari Ashim, dari Abu
Razin, dari Ibnu Abbas, t€ntang firman-Nya, ;$ #O
"Dalam bentuk yang sebaik-baibtya," ia berkata, 'Dalart
be,ntuk yang paling sempurna."lTTt

37756.Ibnu Basys)rar menceritakln kepada kami, ia berkata:

Muammal menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, tentang

firman-Nya, r-F i;ie1;;iildf. ii "sesungguhnya Kami telah

menciptakai mamtsia dalam bentuk yang sebaik-baibrya," ia
bertat4 "(Maksudqra adalah) ,, ahsani shutrah 'dalam

'' bqntuk yang sebaik-baikny4r.,l7e

37757....ia berkata: Abdurrabman me,nceritakan kepada kauri, ia
berkata: Su$an me,nceritakan kepada kauri dari Harnma{ dari

Ibrahim, riwayat yang sarna

37758.Ibnu Htrmaid me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Mabran

_menceritalcan kepada kami dari Su&aru dari Hamma{ dari

Ibrahim, tentang firman-Nyra, f-F iO "Dalam benuk yang

sebaik-baibtya," ia b€*ata, "(Maksudnya adalah) khalq

'be,ntuk'."

bin Hrmai4 Ibnu Abi Hatim, dan IbnuAsakir dari Qatadah-
Mujahid dalam afsirqra (h^L 737\,Ibnu Abi Hatim dalam afsirnya (10/3448),
dan Al Mawardi datelrr An-Nulcat wa Al 'Uytn (5/3,A2).

As-Suyuthi dzlarn Ad-Dun Al Mantsur (8/556), menyandarkanrya kepada Al
Fir]rabi, Abd bin Humai4 dan Ibnu Al Mundzir.

tTn
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37759.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Hammad, dari

Ibrahim, tentang finnan-Nya, f-F #i$'{;ii6f.;i
"sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam

bentuk yang sebaik-bailorya,". ia berkatq "(Maksudnya

adalah) fii ahsani shuurah 'dalam bentuk yang sebaik-

baiknyar.,lTSo

3776L.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahrarl

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi, dari

Abu Al-Aliyatr, fii,#"C "Dalam bentuk yang sebaik-

bailmya,". ia berkat4 "(Maksudnya adalah) fii ahsani shuurah

'dalam bentuk yang sebaik-btikny6;.rrl 781

37761.Ibnrr Baspyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muarnmal menceritakan kepada karni, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dri Mujahid,

tentang firman-Nya, rlf ie "Dalam bentuk yang-.sebaik-

baibrya," ia berkata, "(Maksudnya adalah)7ti ahsani shutrah

'dalam bentuk yrang sebaik-btikn16'.rl78z

37762.Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, tentang fimran-Nya" r-ii F'Ate{(t{6ii
"sesungguhnya Kami telah menciptalcan manusia dalam

' bentuk yang sebaik-baibtya,o'. ia berkatq "(Maksudrryra

adalatr) fii ahsani l;halq 'dalam bentuk yang sebaik-

b8i1my4'."lzsl

As-suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (A557), kcpada Al
firyabi darAbd bin Hmaid dari lbrahfun"
Ibnu Abi Hatim dalarn tafsirnya (1013449) dan Al Mawardi dalam An-Nukat
wa Al 'Uyun (51302).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya ( I 0/3448).
Mujahid dalam tafsimya (llr,l. 7 37).

l7E0
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37763.Muhmmad bin Amr memceritakm kepadaku, ia bertata: Abu
Ashim mcoceritakan kepada krrni, ia berkata: Isa menceritakan

kcpada krni, Al Harits meirceritakm k€eadakrt ia bertata: Al
I{asa nenceritakan k€pada knni, ia bertata: Wmqa
menceritakan kepada kami, semuanlra dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahi( teirtang firman Allab, fF FO "Bent* yang
sefu*-fuibty," ia bertata, "(Maksudn5na adalah) fii ahsani
ldulq'dalm b€ntuk yang scbaik-baililry'6'."t z8l

377il.Bisyr menceritakan kepada kf,ni, ia bertata Yazid
marc€ritakan kepada kami, ia b€rtata: Sa'id me,nceritakan

kepada kmi dai Qatadah, tentang ,W f.F #g "Dalam
funttk yang sebaik-baibt1u," ia bertat4 "(Maksudnya
add'h) ,, alaani shurah 'dalam bertuk y"ng sebaik-

baiknla'."Iru

37765.Ibnu Abdil A'la menceritakm kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur mcnccritakm kepada kemi dari Ma'mar, dari Qatadah
dm Al Kalbi, tentang firmm-Np, f-# i'C "Dalarr benuk
y@tg sfuik-bailoqta," ia bertata, "(Maksudqra adalah) r,
ahsai slnarah'dalam bqiluk yang sebaik-b&iknytrr.nl ze6

Ada ymg meirgatakan bahwa mnknan)a rdal4, IGmi telatr
menciptakan mmusiq lalu I(mi mengantartannya pada

kesempunaan Easa mudmp, ke;kttatmya, dan torclansinp" Itulah
s€baik-baik kondisi dan bcotrk r,mg paling s€mpuma

M€reka ymg b€rpcndryA demikim menyebutkan riwayat-
riwayat bcrihr ini:

37766.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia ber*ata: Al Mu'tamir
meirceritakan kepada kami, ia ber*ata: Aku mendengar Al

tM lbid.to: Ab&nrazzaq dalam taeirq,a (314F.1) dryr.soudkc&ra.
'M lbid.
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Hakam m€nc€ritakan dari Ihimah, tentang firm*Np, l6Lfi

"-F;;3,e6i.{f 
"seswtgulmln Kami telah mencipta*an

manusia dalam bentuk Wg sebaik-baibqa". ia berkata,
"(Makzudnya adalah) pe,muda yang kuat dan tolerm-"t7&

37767.M-,hammad bin Sa'ad mencerit Lan kepadakrU ia bertata:
Ayahku me,lrceritakm kepadakq ia bertata: Pmanku
menceritakan kepadaku, ia be,ltata: Aphku menceritakan

.kepadaku dari ayahnya dri lbnu Abbas, t€otmg frmm-Np,
fF;F,'O'{3.ll(dL$ "sexnguhnya Kani telah
menciptakan manusia dalarn bentuk yang sebaik-fuibtya," ia
berkatq "Saat mudanya adalah permulaan
pertumbuhannlra.'I 788

Ada frang me,ngatakan bahwa dikatakan demikian kar€Da tidak
ada hewan 66lainkan meinmduk pada wajabnp, kecuali manusia
Riwayat yang sesuai deirganpendry* ini adalah:

37768.Muhammad bin AI Mutsama meoceritakan kepada tiirmi, ia
berkata: Ibnu Abi Adiy meirceritakm kepada kmi 4ari Dau(
dari lkimah, deri Ibnu Abbas, tentang firman-Np, l6L;l
r-F;F,'O6fitf "sesungtrtrrya Kami telah mercipt&an
manusia dalam bentuk yng sebaik-baibtya," ia berkata,

"segala sesuatu yang diciptakm mentmdukkalr pada wajahnp,
kecuali -ao*i*rrl?t9
Pendapat yang tepat meirgenai ini adalah pendryat fang

meryratakan bahwa maknanya adal-h, sesrmgguhn),a IGmi telah

Ibnu Abi Hatim dalam afsirqra (108449) dcngan dad Ilrimab,
lafazhya: Kemrdaan dan kelcuaten

Ibru Athiyah dabn Al Muhanar Al Wajiz (5/500) dari llaimah, hfizlm)ra:
Kemdaan dankehratan"
Al Mawardi dalamAn-Ilfukat wa Al 'UW, OB02)
As-Suyuthi d^lam Ad-Durr Al Mantu (8/556), rcnyandarlomya kepads
Sa'id bin Manshur, AM bin Humai{ dan Ibmr Al Mudzir.
Al Mawardi daram An-Nulut tu Al 'Uytn (58102).

r788

t?8!)
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menciptakan manusia dalarn bentuk yang sebaik-baiknya dan paling

sempunxa. Ini karena redaksi, 

"-# 
#3 adalah natat untuk kalimat

yarry mahdzuf (yaig dibuang), yutu fii taqwiimi aluani laqwiim
"dalam bentuk yang sebaik-baiknya". .Jadi, seakan-akan dikatakan

laqad Hralaqnaahu fii taqwiim aluani taqwiim "sesungguhnya Karni
telah menciptakan manusia dalam be,ntuk yang sebaik-baiknya).

, Firman-Nya, lnt;j" jfr'ni;, i "Kemudian Kami kembalilcan

dia ke tempat yang serendah-rendahinya (neralra).- Para ahli tafsir

berbeda pendapat mengenai penalorilannya

Sebagian mengatakan bahwa malrranya adalah, kemudian

Kami mengembalikannya kepada umur yang paling lemah (pikun).

Mereka ),ang beryendapat denrikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

37769.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Abi Adiy menceritakan kepada kami dari Daud, dari lkimah,
dari Ibnu Abbas, tentang finnan-Nya, '9rt.i" fr'n;;')
'iKemudian Kami kembalikan dia lce tenpat yang serendah-

rendahnya," ia berkatq "(Maksudnya adalah) kepada umur
yang paling lemah (pikun).-r7eo

37770.Ibnu Humaid menceritalcan kepada kami, ia berkata: Hakkam

bin Salm menceritakan kepada kami dari Amr, dari Ashim,
dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 'n{;i
'r*" SrS 

qKemudian Kami kembalikan dia lce tempat yang

serendah-rendahf,la," ia berkata" *(Maksudnya adalah)

kepada umur yang paling le,matr (pikun).-l7er

3777l.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadalcu, ia berkata: Pamanku

Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (1013449).

Mujahid dalam tafsirnya (h^L 737) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(10/3,148).

1790
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menc€ritakari kepadakq ia berkata: Ayahlu me,lrceritakan

ke,padaku dari a1lahnya, dari Ibnu Abbas, tentang aW 'r|!:)i
W S'S "Kemttdian Kami kcmbalikan dia kc tempat yang

serendah-rendahnya,"- ia ber{gta, "(Maksudnya adalah)

dike,mbalikan kepada umur )ang paling le,matr (pikm), yaitu

tua re,nta hingga ingatannya hilang. Mereka adalah sejumlah

omng yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah pada

masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lalu ditanya tetang

sebab hilangnya akal mereka, maka Allah menurunkan

(wahyu) mengenai alasan mereka, yaitu bahwa mereka

menerima balasan atas perbuatan mereka sebelum hilangqra
ingatan me,reka."l79

37772.Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Ulay5rah

me,nceritakan kepada kami dari Abu Raja, ia berkata: Ikrimatl
ditanya te,ntang firman-Nya, W Sil'n{;f "Kemudian
Kami kemb.alilwn dia ke tempat yang serendah-rendahnya." la
lalu ffiat4 '(Maksudnya adalah), mereka aitJnUd*an
kepada umir yzng paling lemah (Irihm).-r7e3

37773.Ibttt Basys)rar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muammal dan Abdurrahman me,nceritakan kepada karni,

keduanya berkata: Sutnan menceritakan kepada kami dari

fUmmaa, dari Ibrahim, tentang firman-Nya, 'i4ti' $f'n;;.ri
"Kemudian Kami kembalikan dia ke temryt yang s*endah-
rendahnya,". ia berkata, :l(Maksudnya adalah) kepada umur
yang paling lerratr (Irikm)."r7e4

37774.Ibnu Humaid.menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

IGmi tidak menern*annya dqngan lafazh ini secara leirgkap dalam refcrensi-
refer€msi yang ada pada kami.
Lihat pcnaftiran Ibnu Abi Htim dalam tafsimya (1013449).
Kami tidak menem*annlra t€rsandar kepada Ibrahim An-Nakhali dengan
lafazhnya, sementara Ibnu Athfah daJam Al Muharrar Al Wajb (5/500)
dengan lafazh: Dengan kerentaan dan kepikmaa

t7y2

t793
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menceritalcan kepada kami dari Sufrzn, dari Hammad, dari

Ibrahim, riwayat ]Nang sama.

37775.Abu Kuraib menceritalcan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Hammad, dari
Ibratrim, riwayat yang sama

37776.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang .firman-Nya, 'M. fr'ni;t "Kemudian Kami
lrembalilcan dia ke tempat yang serendah-rendahfila," ia
berkata, "(Maksudnya adalah), Kami kembalikan dia kepada

kelemahan (iompo)."t 7e5

37777. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadab" ia bertata, "(Mahsudnya ?dalah)
lecrah 6o*po)."t'*

37778.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Mu'tamir
me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Aku memdengar Al
Hakam menceritakan dari Ikrimalr" tentang firman-Nya, ")
# i;l'l{i, *Kemudian Kami kembatikan dia kc tempat

yang serendah-rendahnya," ia bedcata" "(Maksudrrya adalah)

usia lanjut )rang jompo. Usia lanj.utrya itu tidak
mencelakakannlNa bila Allatr menutupnya dengan sebaik-baik

- perbuatan png pernah dilakukanny'a"l7e1

Ada yang mengatakan batrwa malaranya adalah, kemudian
kami kenrbalikan dia ke neraka dalam bentuk yang paling buruk.

Riwayat-riwa)tat yang sesuai de,lrgan ini adalah:

37779.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3 I 44l).
Lihat arsar yang lalu.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (14R95).

t?95

t796
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menc€ritakan kepada kami dari Abu Ja'far. Ar-Razi, dari Ar-
Rabi bin Anas, dari Abu Al-Alilah te,ntang finnan-Nya i
'4 fr'nil, *Kemudian Kami tcembalikan dia kc tempat

yang serendah-rendahf,la,". ia berkata, "(Maksudnya adalah),

dan bentuk yang paling burulq yaitu bentuk 6r5i.r'17e8

37780.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, tentang firman-Nya, 'qtLi Srl'ni;t'i
"Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-

rendahnya," ia berkata,'tleraka."l 79

3778l.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Walci

menceritakan kepada kami dari Su$xan, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, iaberkatq'I(e netr ka."lEo

37782.Ibnu Basla)rar me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$ran

meirceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

.ia berkata, '1(e neraka."lsl

37783.... ia berkata: Muammal menceritakan kepada kami, iaberkata:

Su$xan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih,'dari
Mujahid, ia berkata, "Ke rre,raka."lE02

37784.Bisyr menceritakan ke,pada kami; ia berkata: Yazlrd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari Qatadaft, te,ntang fimran-Nya, Sfr'ri:;:ri
'4:f" "Kemudian Kami kembalilan dia le tempat yang

serendah-rendahnya," ia berkata, "Jahanamlah

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirrya (1013449).

Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (51596).

Ibid-
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirrya (108,148) dari Mujahid dcngan lafazh: Di
neraka.
Libat arsar yang lalu.

l79E

tTr9
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ternpatolo.'"0'

37785.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadrh, il
berkata: Al Hasan berkata te,lrtang firman-Nya, ifr'n:;;.,i
|+t" "Kemudian Kami lcembalikan dia ke temPat yang

serendah-rendahnya," bahwa maksudnya adalah di dalam

n€,ral(a."I88

37786.Yunus menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid betlata
tentang firman-Nya, '# fifr'ni;.,i "Kemudian Kami

kembatitan dia ke tempat yang serendah-rendahf,la," ia

berkata, "Ke netraka."l 805

Mentrrut saya, pendapat yang paling benar menge,lrai ini dan

paling sesuai de'ngan pelralonrilan ayahlxa adalah pendapat png
menyatakan batrwa maknanya adalah, ke,mudian Kami

menge,nrbalikan dia kepada umur yang paling lernatr (pihn), fitu
hilangnya akal karena lanjut usia. Itulatr kondisi yang se.re'ndah-

rendatrrya karena sirnanya umur dan hilangnya akal.

' Ikmi katakan batrwa inilah pendapat yang paling benar,

karena Allah Ta'ala mengabarkan tentang penciptaan manusia dan

perubahan kondisinya, sebagai hujjah terhadap orang-orang yarug

mengingkari kekuasaan-Nya untuk mernbangkitkan kembali setelatr

mati. Tidakkah Anda lihat bahwa Atlatr berfirman, ;/-l\!; ib{!r6
*Malra apalwh yang rnenyebabkan kamu mendustalcan (Hari)

Pembalasan sesudah (adanya keterangan'keterangan) itu?" (Qi. et-
Tiin [95]: 7) Maksudnya adalatr setelatr dikemukakannya hujja]r-

hujjatr ini, sebab tidak mungkin berhujjah terhadap kaum yang

1803 Al Baghawi dalanMa'alim At-Tanzil (5/596) senrpa itu'
r8m Abdurrazzaq dalam tafsirnya (31441).
r80s Ibnu Katsir dalamtafsirnya (141395\.



14vdrAdfihaDrad

mengingkari suatu malcra saja, akan tetapi huiiah itu terhadap setiap

kaum yang mereka dapat menolaknya, yaitu bertrpa apa yang mereka
alami dan merdka rasakan atau mereka akui.

Jika demikian, sementara kaum itu rnengingkari neralca yang
diancamkan Allah kepada mereka di akhirat, sernentara mereka orang-
omng yang sudah tua-rent4 png sebelumnya mereka mud4 kuat, dan
perkas4 maka diketahui bahwa ini adalah hujjatr dengan sesuatu yang
mereka saksikan sendiri, yaitu perubatran kondisi bentukny4 dan
berubatrnya kondisi dari yang sebelumnya merupakan bentuk yang
bailq muda, dan kuat, yang menjadi tua, lemah, dan pikun.

Firman-Nya, erJ5iiJ$rfrt:it-$ifiy "Keanati orang-orang
yang beriman dan mengerjalcan amal shalih." Para atrli tafsir berbeda
pendapat mengenai makna pengecualian ini.

Sebagian meugatakan bahwa ini menrpakan pengecrralian yang
benar dari redaksi ?y*, illt;j, ji*'E';;ri ,'Kemudian Kami
lranbalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya."

Mereka berkata, 'Dibolehkannya pengecualian dengan
redaksi, c,;r$5i$'rjt(eti 'Orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal shalth', padahal ini bentuk jarnak dari huruf ftaa'
pada lafazh 'n|:;i 'Kemudian Kami trembalitcan dia', kare,na

merupakan kiisan kata al iruaan 'manusia', sedangkan kata al insaan
adalatr benhrk kata tunggal. Tapi walauprm kata al insaan menrpakan
kata tunggal, namun bermakna-jqp*, karena bermakna jenis,
sebagaimana firman-Np" W(, rfi{f @r.- ,i'*ii'l4@ Ai;
'Demi masa. Sesungguhnya monusia itu benar-benar berada dalam
kentgian, lcecaali orang-orangyang berimanl (a;. Al .Ashr 

[103]: l-
3) Boleh juga dikatakan 'M. fr'n';;i 'Kemudian Kami
lrembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya', lalu benfuk
afal di-idhafah-lr;m, ke,pada' jamaah. (Maksudnya adalatr Sz5 A-
idhafah-kn kepada 'qy\ Jika yang dimaksud itu hanya satu, maka

-
R
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itu tidak boleh, sebagaimana tidak boleh dikatakan haadzaa afdhalu
qaa'imiin, akan tetapi semestinya haadzaa afdhalu qaa'im 'ini
pelaksana terbaik'."

, Riwayat yang sesuai dengan ini adalatr:

37787.Ibnu Hurnaid menceritakan krp"d" kami, ia berkata: Hal&am
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Sabiq, dari Ashim Al
Ahwal, dari Ilaimah, ia berkata" "Siapa yang suka menrbaca Al
Qur'an, tidak akan dikembalikan kepada umur png paling
lemah (kepikunan)."

Ia lalu membacakan ayat,'$;t@rji, ;F "C'dbi(6L;i

'1,yfi:J'i1jJf.'u-jJ1Jy@^'q* SA "-Sesungsuhnya Kami
telah menciptakan manusia dalam bmtuk yang sebaik-

bailorya. Kemudian Kami trembalitran dia ke tempat yang
serendah-rendahnya, keanali orang-orang yang beriman dan

m eng erj akan am a I s h alih."

Ia lalu berkata, "Ia tidak akan menjadi orang )Nang tidak
mengetatrui setelatr sebelumnya mengetahui.r:l 806

Berdasarkan penakruilan ini, maka firman-Ny4 fil'ni;t
'4iL *Kemudian Kami trembalitrnn dia tre tempat yang serendah-

rendahnya," dikhususkan dari manusi4 tidak termasuk orang-orang

yang beriman dan mengerjakan amal shalih, karena dikecualikan dari
mereka.

Para ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa orang-orang yang

beriman dan mengerjakan amal shalih kadang termasuk mereka yang

dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), karena kondisi

t* HR. Al Hakim dalam Al Mustadrak (21576), ia berkata, t'Hadits ini sanad-tya
shahih, namtm kedua syailfi tidak mengeluslftann)ra." Komentar ini disepakati
oleh Adz-Dzahabi.
Ibiru Abi Syaibah dalam mushannafuya(6/120), Al Mundziri dalamAt-Targhib
wa At-Tarhib (21232), dan Ibnu Hajar dalamFath AI Bari (8/713).
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umur )xang paling lemah bisa me,lrimpa orang beriman dan orang kafir.

Mereka berkata, '?eirgecualian dengan firman-Nya, t-ji$y

";tfifiifiitll( 'Kecuali orang-orang yang bqbnan dan
mengerjakan amal shalih', adalah peirgecualian dari makna yr6ot
terse,mbunyi pada firman-Nla, iay,- S,l'.1;;t 'Kemudian Kami
kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya'. Meknenya
adalalL kernudian Kami kembalikan dia kepada tenryat png serendah-
rendahnya, sehingga hilanglah alcal mereka dan menjadi pikun, serta
terputuslah amalan mereka, sehingga_ tidak ada lagi kebaikan bagr
mereka setelah itu..gL$flf,A rlJ6-{J y' Keanlt orang- orang y ang
beriman dan mengajakan amal shalih', karena kebaikan png biasa
mereka lakukan sewaktu akal mereka masih normal dan fisik mereka
masih kuat, masih terus me,ngalir bagi mereka setelah lanjutnya usia
dan pikunnya mereka."

Kemungkinan jugq firman-Nya, ")rJ9i$Af;f.ir-$i1y"Keanali orang-orang yang beriman dan mengerjalcan amal.shalih,,,
adalah istitsna' munqathi' (pengectraliau terputus), karena bisa
autatan, kemudian Kami kembalikan dia ke te,rnpat yang serendatr-
re,ndahnyrq kecuali orang-orang png beriman dan mengerjakan amal
sfoalih, bagi mereka pahala yang tidak ada putusnya setelah mereka
dikembalikan kepada kondisi yang sere, rdah-rendatrrya (pikun).

Mereka png berpendapat de,lnikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

37788.Ibnu Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Abi Adiy menceritakan kepada kami dari Daud, dari Ilcimah,
dari Ibnu Albas, tentang firman-Nya, drJ:AilJ66t(r-ti$L

t;:t4 l-7 ,1.,g?-*;)#t "Keanali orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal shalih; maka bagi mereka pahala yang
tiada puttts-putusnya,". ia berkat4 "Siapa pun yang biasa
mengerjakan arnal shalih sewaktu masih kuat dan mudah, lalu
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ia tidak lagi mampu melakukaonyq maka patrala amalan itu
tetap mengalir kepadanya sampai ia meningg"1.nl807

377}g.Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayalrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia befkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

gii'i'A ;iit e:rr$ilY, fitr$$y " Kecaati cirang-orang

yang beriman dan mengerjakan amal shalih; malu bast

mereka pahala yang tiada putus-putusflld," ia berkata, 'tsila
ia mengerjakan ketaatan kepada Allah selama masa mudanya,

kemudian setelah tua ia hilang akal, maka akan dituliskan
baginya amal shalih seperti yang biasa dilakukannya pada

masa mudany4 dan ia tidak dihukum atas apa pun yang

dilakukannya pada masa tua (pikun) setelah kehilangan

akalnya, karena ia orang yang beriman, dan selama masa

mudanya ia taatkepada Allah."i 808

37790.bna Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muammal menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufrzn

menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, tentang

firman-Nya, '# fii'$;'") "Kemudian Kami kcmbalikan

dia l@ tempat yang serendah-rendahnya," ia berkata,

"(Maksudnya adalatr) kepada umur yang paling lernah (pikun).

Bila seorang mukmin telah pikun, maka dituliskan baginya

pahala amalan yang bia.sa dilakukannya selama masa muda dan

sehatrya. Itulah firman-Nya, gil'i,'A ;iS' Maka bagi mereka

pahala yang tiada pultts-pufiisnya' ."r80e

re7 As-Suyrthi dalartAd-Durr Al Mantsur (8/557) dari Ibnu Abbas.
1808 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (l}RffiB)riwayat serupa.
l80e Karri tidak menemukannya dengan lafazh ini dalam referensi-referensi yang

ada pada kami.
Al Wahidi dalam tafsirnya (2ll2t5) riwayat yang menyerupainya dengan
lafazh: Bila telah renta, dituliskan baginya seperti pihalanya apabila ia beramal
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37791. Ibnu,Basp5ar meNrc€ritakan kepada' kami,'ia berkata:

Abdunahmau menceritakan kepada kanri, ia berkata: Su$an
me,nceritakan kepada kami dari Hammzfl, dari lbrahim, te,ntmg

ayat, e:rr*rt$rbrlj;.-i-iiSt0- W S{l'nf:, i *Kemudian

Kami hembalikan dia kc tqnpat ycng sereadah-rendahnya,

lreanali orang-orang yang berinan dan mengerjakan amal
shalih," ia berkata, 'Maka ditulislon pahala bagnya
sebagaimana )ang biasa diamalkannya sewaktu masa

sehatx5ia."ltlo

37792.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Suflaq dari Hanrmad bin Abi
Sulaiman, dari Ibrahim, riwayat yang sama.

37793.Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Hamma4 dari
Ibrahim, tentang fir:nan-Nya, *:rJ;5$'hrj:fr-fiJy "Keanali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih," ia
berkata, 'tsila telah menc4ai usia laqiut sehingga tidak lagi
mampu beramd shalih, maka dihrliskan bagnya pahala amdan

Yang biasa 6i66rlkannla "l8l I

Ada png me,ngatakan bahwa makna 9€J;SiJ$ti:frij$y
"Keanali orang-orang yang berilnan dan mengerjakan amal shalih,"
adalah, dituliskan bag me,reka kebaikan-kebaikan merek4 dan

diampuni bagi mereka kesalahan-kesalahan mereka.

Mereka )ang beryendapat de,mikian me,lryebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

377g4.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hal&am

mc,qrelisihi orang kaft .

Ats-Tsa'alabi dalam tafsinryr (41426) demgan l^ta?h, Bila telah renta,
diuliskan bagin)ra [6$qikan yang biasa dilakukannya scmasa ia r"".ih hut

tEto . Ibid.
rErr Ibnu Taimiyah dalgn. Al Fatcvea(16/280).
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m€,rxceritakan kepada kami dari Amr, dari Ashim, dari Ab9

Razin, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Np, 'trt;j" jid&i;.ri
e;tr$i$;;tit,,,,i-tilLQ- -K*,udian Kami in battkon dto

, , l@ tempat yang 
-sereniah-rendahnya, 

kcanali orang'orang

- yang beriman dan mengerjakon amal shalih," ia berkata'

'Mereka adalah orang-orang yang lar{ut usia (pikun), mereka

tidak dihukum atas perbuatan mereka pada masa tua (pikun)

mereka, karena itu sudah pikun, tidak lagi berakal."l8l2

37795.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayratr

menceritakan kepada kami dari Atu Raja, ia berkata: Ilaimalt

ditanya tentang firman-Nya,'i, ?1 iil' *;"t*itt',6vf,eri$L
gF "K"*ali orang-orang yang beriman dan mengeriakan

amal shalih; maka bagi merela pahala yang tiada putus-

putusnya." Ia lalu berkata, *Allah menyempurnakan pahalanya

atau amalnyao dan ia tidak dihukun (atas kisalahaonya)

setelatr ia dikernbalikan kepada umur yang paling lematt

..(pilcun)."1813

3?796.Ya'qub menceritakan kepada$ ia berkata: Al Mu'tamir bin

Sulaiman me,lrceritakan ke,pada karni, ia berkata: Aktl
mendengar Al Hakam me,lrceritakan dari Ilaimab telrtang

firman-Nya,';i{rfr]f;S't$(ntiif@'qyii11'n:;:"i
"Kemudian Kami kcmbalikan dia ke tempat yang serendah-

rendahnya, lcecaali orang-orang yang beriman dan

mengerjalcan amal shalih," ia berkata, "Orang yang sudah tua

renta, maka kerelrtaannya itu tidak membahayakannya bila

Allah menutupnya dengan amalan yang baik."ltla

Al qfih$i &lam trfsimya (20ll l5).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnlrd (108449).
Karti tidak menernrkann)ra dengan lafazh ini dalam referensi-referensi yang

ada pada kami. Lihat maknanya pada riwayat dari Ilcrimah yang disebutkan

oleh Ibnu Abi Hatim dalamtafsimya (1013449).

Itt2
Iil3
Iu4
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37797.Ibnu Abdil A'la me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari N4almrr, dari eatadah,
tentang firman-Nyrq e:tJ;3i$itt;tf.r-ii$L,,Keanali orang-
orang yang beriman dan meng*jakan amal shalih,,,. ia
berkat4 "(Maksudnya adalah) orang yang mengalami usia
lanjut (pikun), yang sebelumnya (semasa mudanya) ia biasa
mengerjakan amal-arnal shalih, maka baginya pahala arnal
yang biasa diama[<aruryra"t et s

Ada fng mengatakan bahwa maknanya adalalL kemudian
Kami kembalikan dia ke te,nrpat yang serendatr+endaturya di dalam
Jahanam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjalan amal-
amal shalih, maka bagi mereka patrala yang tiada putus-putusnya.
Berdasarkan penakwilan ini, maka redaksi, 9:rJgilJ$tj:t:i-li$y
"Keanali orang-orang yang beriman dan mengerjalcan amal shalih,,,
merupakan pengecualian dari redaksi, 'ni;ri ,,Kemudian Kami
lrembalilan dia," dat merlang boleh mengecualikan merekq(bentuk
jamd<) bila me'rupakan kiasan dari al insaan "manusia" yang memang
bermakna jamak, sebagarmar:n firman-Ny4 jt@r..- Ci*iiit-z ylli lJ;r$:C i-ii "sesungguhnya manusia itu benar-benar
berada dalam kentgian, keanali orang-orang yong beriman dan
mengerjalcan amal shalift." (Qs. Al 'Ashr [103]: 2-3)

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

37798.Muhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,nceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya gryi Ibnu Abi Najih, dari
Mujatri4 tentang firman-Nya, t$f.i-ti$L@ EBt frt'n:,; i

rE'5 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3t4/,l).
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,,Kemudian Kami kembalikan dia kc tenpat yang serendah-

rendahnya, keanali orang-orang yang beriman," ' ia berkata"
..(Maksudnya adalah) illaa man aamana'kecuali orang yang

berimanr.rrlEl6

377g9.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, ia berkata: Al

Hasan berkata,'Tirrran-Nya' hLt'Ji1'ni;'i'Kemudian
Kami trembatikan dia tre temPat yang. serendlllr.Tdahnla',
(maksudnya adalah) neraka, *Wi:rlAv(ir-5i$L'Keanali
orang-orang yang beriman.dan mengerjakan amal shalih"

seperri flrman-Nya, u-;ll YI@ * dtt ii 'l't@ r*ti;
t;-$Ai l;r;;'tfi(' Demi masa. Sesungguhnya manusia itu

benar-benar berada dalam kentgian, kccuali orang-orang

yang beriman dan mengerjakan amal shalih""rsr' 1qs' At

'Ashr [03]: 1-3)

Me,lnrrut karni, pendapat yang benar mengenai ini adalah

pendapat yang menyatakan bahwa maknanya adalalu kemudiao Kami

kembalikan dia kepada umur yang paling lemah (Irikun), kecuali

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-arnal shalih

sewakhr sehat dan muda merek4 maka bagi mereka patrala yang tiada

putus-putusnya setelatr mereka pi}un, sebagaimana mereka biasa

melakukan amal-amal shalih sewaktu masih kuat.

Kami katakan batrwa inilatl pendapat yang benar, karena telah

kami ketengahkan bukti kebenaran pandapat yang menyatakan batrwa

makna ayat, '4i;- jfr'n';:r'j -Kemudian Kami lcembalikan dia ke

tempat yang serendah-rendahnya," adalab dikembalikan kepada

umur yang paling lemah ftepihrnan)

Para ahli tafsir befteda pe,ndapat mengenai makra fimtan-Nya,

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3448).

AMnnazzaq dalam tafsinrya (3 I 441).

Itl6
18l7
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gii'* " Tiada puttts -1tufitsnya."

Sebagian me,ngatakan bahwa malrranya adalah, bagi mereka
pahala yang tidak berkurang. Riwayat yang sesuai dengan pe,lrdapat

ini adalah:

37800. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Nya, gli'*}l;il, ia berkata, "(Maksudnya adalalt' 
maka bagi mereka patrala )rang) tiada berkurang."ltl8

Ada yarrg mengatakan bahwa malrranya adalah, tidak
terhitung (terhingga). Mereka yang berpendapat deurikian
menyebutkan riwayal-riwayat berikut ini :

37801. Abu Kuraib me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Ibnu Juraij, dari
Muj atrid, tentang ayat, gii'*';l ;{5, ia berkata, *(Maksudnya

adalalL maka bagi mereka pahala 1lang) tidak terhihmg."r8re

37802.Ibnu Hrrmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kmi dari Suffi, dari Ibnu Abi Najrlu
dari Mujahid, riwayat )rang sama

37803.Ibnu Basyq,ar me,nceritakan k pud" kami, ia berkata:
Muammal menceritakan kepada kami, ia berkata: SuSzn
menceritakan kepada kami dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang firman-Nya, g;r'i?Jiii, ia berkata, "(Maksudnya
adalah, maka bagi mereka pahala yang) tidak terhitung."rE2q

Mujahid dalam tafsinrya (h^1.737),Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (10R449),
dan Al Mawardi dalamAn-Mikat wa Al 'Uyun (51302).
Ibnu dalam tafsirnp (6n$),Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (10/344E), Al
Mawardi ddam An-Nulcat wa Al 'Uyun (51302), dan Ibnu Athiyyah dqlan ll
Muharrar Al Wajb (51500)
Ibid.

IEIE
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37804.... ia berkata: Suffan menceritalon kepada kami dari Hanrmad,

dari Ibrahim, tentang fimran-Nya, g{'i,?\;fS, ia berkat4

"(Maksudnya adalah, maka bagi mereka patrala yang) tidak

terhitung."l82l

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, maka

bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.l822

Pendapat yang benar menge,lrai ini adalah pendapat yang

menyatakan batrwa malrranya adalah, maka bagi mereka pahala yang

tidak berkurang, sebagaimana sewaktu masa sehat dan mudanya.

Menurut saya, tampaknya ini berasal dari ungkapan mereka (orang

Arab), habl maniin, yutu- tali yang tidak lematr. Dari pengertian ini

terdapat ucapan penyair berikut itti,lt"

U? rt'u &,tb, Gtl #!^;i 6sH- e:;+" fP
*Berilah kcpada Hunaidah hingga mencapai delapan,

yang dalam pemberian merelw tidak ada k'elarangan din
kesalahan."1824

Maksudnya adalah, tidak ada kekurangan dan kesalahan

Padan)'a' 
foo

Ibmr Athiylrah d^laloAl Mt hanm Al Wajiz (5150o') dari Mujahid.
Perkataan Abu Isa, sebagaimana disebutkan oleh Al Mawardi dalamAn-Nulrat
wa Al 'Uyun (51302).

Yaitu Jarir bin AMillah Al Khathafi.
lni adalah bait syair dai qasidah panjang yang diucapkannya rmtuk

meryanjrmg Yazid bin Abdil Malik .lan mengecam keluarga Al Muhlii. Lihat

Ad-Diwan (hal.309).

l82t

l,.x2

lE23

It2a
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'(4tfIi firi,A1@D ;/-4\"; e,r*g
"Morka @alrah yarrg neny&abkanroriru menil*stalwt

(H6i) Pen$alasrrrt seslu,ilah (furya lceterdngur.
loeteromgom,) iar? Bulcanl<ah lJllahHaLhn ycng seadil.

aililrrya?"

(Qs. At Tiin [95]: 7,8)

Trktnil fimen Allah: lt rSii S{f"lA1@;r-+! 'ti 6f.*A
(Maho apalcah yong menyebabkan hamu mendastahan tHaril
Pembalosan sesudah [adanya hderangan-haeranganJ itu?
Bukanfuh Allah Hahim yang seadil-adilnyo?)

Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai penakwilan
firman-Np, ii if.l<ifl

Sebagian me,ngatakan bahwa maknanya adalalt maka siapakah
png meodustakanmu, hai Muhammad, setelah adanya hujjah-hujjatr
pag IGmi kemukakan ini. Iafazh .r-jlil maksudnya adalah ketaatan
tcftadap AllalL kebenaran yang eirgkau diutus dengannya, dan Allah
akan membangkitkan kembali orang-orang ydng di dalam kubur.

Mereka juga mengatakan bahwa 6 "apt'di sini bermalcna !j
"siapa", karena png dimaksud adalah manusia dan orang-orang yang
Nabi SAW diutus kepadanya

Ada png mengatakan batrwa malcnanya adalah, maka apakatr
yang mertyebabkannou, hai manusi4 mendustakan Hari Pembalasan

sesudatr adaqra keteranpan-keterangan itu?

Riwayat-riwayat png sesuai denganpendapat ini adalatr:

37805.Ibnu Baspyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrahman me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Suflan
me,nceritakan kepada l<arni dari Manshur, ia berkata: Aku
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bertanya kepada Mujahid te,ntang ayat, g-l\1; ilKG
*Malrn apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (Hari)

Pembalasan sesud.ah (adanya keterangan-keterangan) in?"
,,: Siapakah yang dimaksud dalam ayat ini, apakatr Nabi SAW? Ia
" lalu menjawab, ec{ku berlindung kepada Allah, png dimaksud

ini adalah manusia'."1 825

37806.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari orang yang

mendengar Mujatrid, ia berkata, !)\fr &{:16 *(Maka

apatrah yang menyebabkan. kamu mendustakan (Hari)

Pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?"

Aku katakan, 'Apakatr yang dimaksud ini adalah Nabi SAW?"

Ia menjawab, "Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya

)Nang dimaksud adalah -anusia."l 
826

37807.Abu Kuraib me,nceritakan kepada kauri, ia berkata: Wdci

menceritakan kepada kami dari Su$ao, dari Manshur, dari

.- Mujahid, tentang ayat, g)\"i if:$r(i *Maka apakah yang

menyebabkan kamu mendustakan @ad Pembalasan sesudah

[adanya let*angan-lceterangan) ittt?", ia berkatq "Apakah

yang dimaksud ini adalah keterangan Nabi SAW?" Ia

menjawab, *Al<tl berlindung kepada Allalu sesungguhnya yang

dimalsud adalah manusia"l 827

37808.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan kepada k*ri, ia berkata: Ibnu
' Tsaur menceritakan kepada kard dari Ma'mar, dari Al Kalbi,

tentang ayzt, ;A\fr e:*-$ "Maka apakah yang

menyebabkan kamu mendustakan (Hari) Pembalasm sesudah

Ibnu Abi Hatim dalam ta&irnya (10R449) dan lbmu Athiyyah dalam Al
Muhanar Al Wajiz (51500).

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnl,a (101344i9) dan Ibnu Alhiyyah dalam Al
Mulunar Al Wajiz (51500)

tt2,
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(adonya keterangan-kctoangon) itu?", ia b€rkatq
"Sesrmgguhnya )ang dimaksud adalah manusia. Allah
berfirman, 'Aku telah menciptakanmu dalam be,ntuk png
sebaik-baiknya, maka apakah yang melryebabkannng hai
manusi4 mendustakan Hari Pe,mb.1ar*r Trrl 

E28

Ada png me,lrgatakan bahwa maksudnya adalah Rasulullatl
SAW, 1laitu dikatakan kepadanya, 'Yakinlah engkau de,ngan
keterangan-keterangan png datang kepadamu dari Allah, bahwa
Allatr adalah hakim yang paling adil." Riwayat yang sesuai dengan
pendapat ini adalah:

37809.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karri, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kanri dari Qatadah, tentmg firman-Nya, '"; if.*r(:,
94\ 

*Uata apatrah yang merytebabkan lcamu men&tsnkan
(Hari) Pembalasan sesudah. (adanya keterangan-keterangan)

. itu?", ia berkata, 'Maksudnya adalalt fkinlah e,ngkausetelah
datangrya keterangan-keterangm kepadamu dari Allah,. A1'q$rt tf",'61 'Bukankah Allah Hakim yang seadil-
adilnya2tit2e

Menurut say4 pendapat png bcnr meirgeirai ini adalatl
pendryat png melryatakan bahwa Jt uq{' di sini bermakna }-;
'Hryd', dan arah penalnnilanqra adalalu maka siryakah yang
me,ndustakanmu, hai Muhamma{ setelah datangnya
ketemangao ini kepadamu dari Allah.

I.arfazh 9-l'! maksuanya edalah tentang ketaatan kepada Allah
danbalasan-Nya bagr parahamba-Nya atas s66t pe,lbuatan mereka.

Sebagian ahli bahasa Arab menalnrilkaonya de,ngan makna,
maka ryakah yang mendustakaomu, bahwa mmusia, akan dibaras

Abdurrazzaq dalam tafsimya (314/.1).
Ibnu Athiyyah dqte,r, Al Muharar Al Vajb (515O0).

l82l
It29
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dengan amal perbuatan mereka? Seolah-olah Allah berfirrran, 'Maka
siapakah yang mampu mendustakanmu tentang pahala dan siksa

setelah jelas baginya bahwa Kami menciptakan manusia sebagaimana

yang kami rincikan itu?"

Mereka berbeda pendapat meng€,nai makna firman-Nya g-j!
Sebagian mengatakan batrwa maksudnya adalah Hari

pembalasan. Riwayat yang sesuai de,nganpendapat ini adalah:

37810. Abdurahman bin Al Aswad Ath-Thafawi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Rabi'ah
menceritakan kepada kami dari An-Nadhr bin Arabi, dari
Ikrimah, tentang firman-Ny4 g)\"i if$(Ii *Maka apakah

yang menyebabkan kamu mendustakan (Hari) Pembalasan

sesudah (adanya kcterangan-keterangan) itu?", ia berkata,

l'(Maksudnya adalah) al hisaab 'Hari Penrbalasan'."1830

Ada png mengatakan batrwa maknanya adalatr, hukum Allatr.
Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

378ll.Muharrrmad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

g-4\3; &::flrg, ia berkata, *Maka apakah yang

me,nyebabkanmu mendustakan huhm {tt{62u183 t

Pendapat yang benar di antara kedua pendapat ini adalah

pendapat yang menyatakan bahwa ad4iin di sini adalah pembalasan

dan penghitungan amal, karena salah satu malma ad4iin dalam

perkataan orang Arab adalah pernrbalasan dan penghitungan.

Contohnya adalah ucapan merek4 kamaa tadiin tudaan. Saya tidak

Al Bagbawi MamMa'alim At-Tanzil (51597).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (1013447) dan Al Mawardi dal"n An-Nukat
waAl'(Jyun (5R03).

1830
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talru adanp makna ad-diin de,ngan makna hukum dalam perkataan

omng Arab, kecuali yang dimaksud adalatl, maka apakah yang

menyebabkanmu mendustakan perintah Allah yang denganqra Allah

menetapkan kepadamu untuk me,lraati-Nya? Jika demikian, maka bisa

bermalma itu.

Firman-Nya" $sfi t\f;t1,3i1 "Bukankah Allah Hakim yang

seadil-adilnya?" maksudnya adalab bgkankah Allah, hai Mqhammad,

hakim )rang paling adil pada hukum-hukum-Nya dan,detail kete'lrtuan-

Nrra di antara para hamba-Nya? Sebagaimana sampai kepada kanri,

batrwa apabila Rasulutlah SAW sampai pada bacaan ini maka beliau

mengatakan balaa'te,ntu'.

378l2.Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadatr, t€ntang ayat, '45*.fi f;!1tl A1
"Bukanlah Atlah Hakim yang seadil'adilnya?" Ia berkatq

'Disebutkan kepada kami bahwa apabila Nabiyullah SAW

membacanya, beliau bcrtat4

.i***lr'u',ili JL 6*t ,j.
'Tentu, dan untt* itu aht termasukyang menyaksi\ont;ttt32

37813. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

me,lrceritakan kepada kami dari ayahny, dari Abu Ishaq, dari

Sa'id bin Jubair, ia berkata: Ibnu Abbas, apabila ia me'mbac4

A-Sgg1f"l;i! *Bukankah Allah Hakim vans seadit'

adilnya?" makq ia berkata, "subhaanakn allaahumma, balad'

1832 16* Athiyyah &lrtnAl Mulurrar Al Waib (51500) dcngan lafazhya at" 4t
Sulnrthi a"imea-O"r" Al Mqtuur(8/559), cnyandarkamp kcPsda Abdbin
Htmaiddsri Qaadah"
Dikeluar*an juga D€n)rcnpai itr sccara ,rrefu'dari Abu Hurairah olch Abu

Daud dalam ls1Snz an (EE7) dm At-TirEidzi pada kitab: P€nafsiran Al Qur'an
(3347).
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(Matra Suci Engkau 1la AllalL te,ntu)r833

378l4.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, ia berkata:

' Qatadatr, apabila ia me'mbac L 'qJ="X *lf"l;$l "Bukankah

Atlah HaHm yang seadil'adilryu?", ia berkata, uBalaa, wa ana

'alaa dzaalitra minasy syaahidiin'tentu, dan rmtuk ifu aku

termasuk yang melryaksikan'." Aku kira ia m*marfu'-kaa

riwayat ini. Bila ia me,nrbac4 ,i$'e6rh$rryAl
"Bulrankah (Allah yang berhtat) demikian berhtasa (Wla)

menghidupkan orang mati?" (Qs. Al Qifaamah l75l: 40), ia

berkata, "Balaa 'tentu'. Sedangf,an bila ia me'lnbaca" i"*:tV
€ri*j_ iC. ,Maka lcepada perkataan apakah selain Al

Qur'an ini mereka akan beriman'. (Qs. At Mursalaat [77]: 50),

ia berkata, "Aamantu'biltaah wa binaa araala'aku beriman

kepada Allah dan kepada aPa yang Dia tunrnkanr.:rl834

It33: ,Kad tidak mencmrkamya d€ngan lafazh ini pada ayat ini- Ada riwayat lain

dengan sanad dar. lafazh ini pada penafsiran ayat terakhir dTi surah Al Insaan,

sebigaimana disebutkan ohh as-suyuthi daten ad-Dun Al Mantsur (8/363)

dan Asy-Syaulcani dalamFath Al Qadir (51343).
rB Abdurrazzaq dalam tafsimya (314/.1).
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SURAH AL'ALAQ

,@ffi';,fr'-.-;,

@'ijlii 8;?;'@ * al;lii.ir@ ;,i oit E: ;UYii

"1@6rj 
'ot,{i;r@fri (,'b;l{ fr@ st;'*,sfr

@r+i-ririt4@ {iit;tl3
"Bacalah dmgatJ (mqryebut) ttfincl Tulwttnu Y o"g
merciptrl<f,rr, Dia tclah nenolptol<m narusia dmi

segmfi al dur ah, B acalah, dm Tufu nvmiah Y aw P aling
Pennnah, Yang mm.gaiu dmgart puantarumt
qalan. Dia nengoiarl<ut lnpodo n$nlsir aPa yang fidak
iitnt;1t*W o. Ketalruilch! Ses,ngguhny a narwsia bdvtr.
begt nwlonqaui batas, l<sreno dfu mclilwt dirirrya sqba

ailup. Sesnngguhny a }urmy a leeada Tuhanmtlah
kerrtahfurni." (Qs. Al'Alaq [96]: 1'8)



$nahN'Ala4

Firman-Nya, "b;\Yii 
*Bacatah dengan (menyebut) nama

Tuhanmu,,, maksudnya adalah Mtrharrmad sAw. Bacalah hai

Mnhammad dengan me,nyebut nama Tuhanmu i{, ,rft. "Yong

menciptalran." Kemudian Allah menjelaskan tentang !i! o!'"Yong
menciptakan," yaitu Allah berfirman,,9t! b tai( 'T; *Dia telah

menciptalan manusia dari segumpal darah," yakni min ad'dam "dai
darah". ,{; b "Dai segumpal darah," maksudnya adalah min
,alaqah.tari segumpal darah"; karena diungkapkan dalarn bentuk

jqnak, seperti ungkapan ryajarah darl syaiar, serla ashabah dat

qashab, demikian j:uga 'alaqan dan 'alaq. Allah me,lrgatakan dengan

redaksi *:t, sedangkan lafazh O:;iiadam bentuk tunggal, karena

lafazhini bermalma jamak walaupun belrtuknya tunggal, karena itulatt

dikatakan.itA.

Firman-Nya, 'dJ'i 8;?;t "Bacalah, dan Tuhanmulah Yo'g
Paling Pemurah," maksudnya adalah, liacalah hai Mutramm aa, $;?it
$Ui;.rJi@?d\fi "Dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah, Yang

mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam," menjadikannya

kitab'ilan hrlisan. Sebagaimana riwayat berikut ini:

378l5.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, menge,nai firman-Nya' "b {Yli
'it, o$i "Bacalah d*s":.-(o:yy"b,rt) nama Tuhanmu Yang

menciptakan." Hingga, Id[it "Mengajar (manusia) dengan

perantaraan qalam." Ia berkata, "Al qalam adalah suatu

nilmat )Nang agung dari Allab )'ang seandainlxa tidak ada'itu

maka hidup tidak akan tegak dan ddak akan layak.r83s

suatu pelrdapat me,nyebutkan bahwa ini adalatl surah Al

Qur'an yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW.

Mereka 1ang berpendapat de,mikian menyebutkan riwayat berikut ini:

r8:!t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (108450).
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37816. Ahmad bin Utsman Al Bashari menceritakan kepadaktr, ia
berkata: Wahb bin Jarir menceritakm kepada kami, ia berkata:

Ayahlcu menceritakan kepada kami, ia bertata: Aku
mendengar An-Nu'man bin Rasyid b€rkata dari Az-Zuhri, dari

UrwalU dari Aisyah, ia berkata, 'nVahyu yang pertama kali
dialami oleh Rasulullah SAW adalah ar-ru'ya ash-shadiqah

'mimpi yang benar' dalam tidur. Mimpi itu datang sejelas fajar
Subutr )Nang menyingsing kemudian beliau mulai suka

dan melahrkannya di gua Hira; beliau
bersernedil83s O€ribadah) di dal^mnya selama beberrya
malam. Selanjutnya ke,mbali ke keluarganya dan me,ngarnbil

perbekalan mtuk itu, kemudian ke,mbali lagi ke,pada isninp,
Khadijah,. dan mengarnbil perbekalan yang sama Hingga
akhinrya, pada suatu hari, datanglah kebenaran kepadanya saat

beliau b€rada di gua Hira tersebut Seorang malaikat datang

mengbampiri dan berkat4 'Hai Muhammad, engfuu utusan

Allah'.

Rasulullah SAW menuturtan , 'eb;, J ,fu,i 6i ,;S'1. 'cr';ri
t,.,oi ,i, 4h 4h ,Ufi ,ze;;e * ibs j iqrr:j ,i+V
.:rf L.';;'rtrt, d,6 ;iitJb )'c;i',li;i \.:iy q! f',{r!,. f*
{W; il;q;? ffi ,r0",#,:tr i i;f i #, d
'4-,:.l,a',',* oii q A:ji,i!'i,W,h,e\ g :y,7
brj, ,:gl 't 

irii ,€.trlyfpllt ,A * Lil*(:l.i ,:Ji ,i;ge
,furilr ,t\ft,ej.ri.ir 'oW:t ,:i:) ,]lr6'oil iirj ,ri(t ?rr ar,-jri r
Jf C ',>itUn'j .,y.1, vtlj ,P 'cjyfs ,:r*fi ,f-ift ,:#t'S;,r5
,G_p't?y ;,j.y^.:qt i, y'gt;gj ,# i fj.i!;:qt ,# ,;ui'* h, d<' *i * Slt g$ iri6r ti :!uf
,:nd;i,t rt glr'tl.rq :sti:ef-'.b Egi,t ,F ,Lb
r:ft3'!:fr31 ori_ ,f i't Ui ,eti tt ,{- 

':t 
!i hj tA S'rSy

rff Yatnibcribadah-
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l,i|:'-63 )n$ 3, .tr( a. giit 'u',)b J:i u'iit ots i, $i!
,*tr&8rua6rxP,txffi,$P
.;ff-'tttok aht langsung luluh bertutut, padahal sebelumnya

aht tengah berdii. Kemudian aht pulang sambil getnetaran,
'lalu aht masuk lce tempat l(hadiiah, aht bqknta, "Selimuti

aht, selimuti ahi'. Sampai rasa kagetht hilang. Kemudian ia

(matailcat) itu mendatangibt tasr' dan berkata, "Hai

Muhammad, engkau ufitsan Allah". Sungguh,'aht punah

benekad untul menghempaskan diriht dari pncak guntmg,

namun saat itu dia (malaikat iu) menampakkan diri kqadaftu,

lalu bqlrata, "Hai Muhammad, aht Jibil, dan engkau adalah

ufiisan Allah". Kemudian dia berkata,Yii"Bo*lah!" lalu aht

menjmvab, *Aht tidak bisa menbacal" Dia lalu menegang

dan merenghthht tiga kali hingga afu kchqbisan tenaga, lalu

berkata,'iL"5i 
"b ;\$i"Bacalah dengan (menyebu) nama

Tuhanmu Yang menciptakan". Aht pun menbacanya.

Kemudian aht menertui Khadiiah dan bqkata,"Sunguh, aht

sangat ,khawatir terhadap diriwr". Aht lalu menceritakan

peristiwa yang hmlami tersebut. I{hadiiah bolata,
Bergenbiralah engkul Deni Allah! Dia tidak akan

menghinakanmu selotanyal &ngah engleou adalah

penyambung tali ksabat, selalu berluta iuiur, memnaikan
-amanat, 

pemifut bebm aang lain yang mendapotkan

kesusahan, penionu tarrrtt, serta pet&thng setiap qryya

peneg*an kcbenaroi'.

Khadijah lalu berangfut bereanaht menemui Waraqah bin

Naufal bin,4sad. Khadii ah berkata kepadanya, " Dengokanlah

(cerita) keponakanmu ini!" Waraqah pm benanya kepadaht,

maka aht menceritakan peristiwa yang hnlami. Waraqah

berkata,*Iu adalah makhluk kepocayaan Allah (JibriA yang
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tetah Allah utus kcpada Mwa MW! Andai saia aht masih

bugar dan muda ketika itu! Andai saia aht masih hidup ketika

engftau diusir cileh kaummu!" Aht berkata, "Apakah mereka

akan mengwirht?" Dia menjavvab, 
uYa! Tidak seorang pun

yang membawa seperti yang engkau bawa ini melainkan akan

dimusuhi, dan jika aht masih hidup pada saat itu niscaya aht

menbelamu dengan segenap iiwa ragahi''

Kemudian Al Qur'an yang Perta,,,a kali turun *"p:P,fu

'#'Ww%#?^tffi#'i{xil
"Nttn, demi qalam-dan ipa yang mereka tulis, berkat nibnat

Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali ktkan orang gila.

Dan sesungguhnya bagt lcamu benar-benar pahala yang besar

yang tidak pttus-wtusnya. Dan sesurgguhnya kamu benar-

benar berbudi pekcrti yang agwg. Maka kelak katru akan

melihat dan mereka (orang-orang w) pun akan melihat".

(Qs. Al Qalam [68]: 1-5), 3fiio. 5:$tey-"rtrai orasg vans

berkcmul (berselimut), bangunlah, lalu bqilah "peringatanf'

(es..Al Muddarsbir l74l:.r-2), G.e $L.f'6 @ ,;39*Demi
wabtt matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila

telah sunyi." (Qs.Adh-Dhuhaa [93]: l-2)l837

378l7.Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada kami, ia bertata: Yunus mengabartan

kepadaku dari Ibnu syrhs: ia berkata: urwah menceritakan

kepadaku, bahwa Aisrrah mengabarkm kepadaqra. Disebutkan

me'lryenrpaiitu,han)'asajaiatidakmenyebutkanrcdaksi:
uKemudian Al Qur'an yang pertanu kali untn l@I'adoh'"""

37818.Ibnu Abi Asy-Syawarib menceritakm kepada l(ami, ia berkata:

Abdul wahid me,lrceritakan kepada kmi, ia berkata: Sulaiman

rs3? I Al Bul&ari pada kitab: Penafsiran Al Qr'm (4610) (4118%)? Myslim

pada kitab: Permrlaan trrahyr ( I 60), dan Ahoc dalam Al Musnad (61232).

t- tFl
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Asy-syaibani menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullah
bin Syaddad menceritakan kepada kami, ia berkata: Jibril

me,lrdatangi Mutrammad, lalu berkatq 'TIai Muhammad,

bacalah!" Beliau lalu berkatq "Apa yang hatus htbaca?"

Jibril mendekapnyr4 kemudiap berkata, 'TIai Muhammad,

bacalalr!" Beliau berkata, "Apa yang harus htbaca?" lihril
berkata, 'i{, 

"if, 
if;2/'1'}i "Bacalah dengan (menyektt) noma

Tuhanmu Yang 
-menlipnkorr!' 

Hingga i;i|i${fu *ou

mengaiarkan trepada manusia aPa yang tidak diketahuinya-"

Beliau lalu menemui Khadijah dan bsrr.o.o"# "Wahai Khadijalt

me,nunrtku, tidak lain kecuali akg telah t€rancu." Khadijah

berkata, "sekali-kali tidak. Demi Allab Tuhanmu tidak akan

melakukan itu terhadapmrl dan englau tidak pffnah b€rhlat

keji.' Khadijah lalu menemui Waraqah dalr menympaikm
peristiwa itu. Waraqah lalu b€rtat4 'Jika e,ngkau b€Da maka

snramimu itu adalah soorang.nabi, dan ia akm menghadapi

kekerasan dari umatnya Jika aku masih hidup maka srmgguh

aku akm mernbclaSla"

Jibril lalu tidak p€rnah datmg lagi, maks Khadijah b€*ata'
'Menurutku Tuhenmu telah mernbencimu." Allah Prm

memnnmkm arr, fi6&A:r:t6@.itq,ir;O rflrtuDeni wabu maului sepengalahon ru* fun dqrri mal@rt

apabila tebh swryi, Tuhomu tida maningallcot kottu dan

tiada (pta) benci tepaUu."tt3l (Q. Adh-Dhubas [93]: l-3)

3lllg.Ibrahim bin Sa'id Al IafiEi mcocerita}m kepada ka'ni, ia

bertata: Suryao meirceritakm kQada kmi dni Az-Zrfui', dni
Urwalu dri AiEBh. Ibrahim bertata: Suryao bertata: Ibnu

rshaq meirgfuryalkm utuk kmi, "SesungguhF JEgg

pertua kali diturukm dai Al Qur'an adalab 
"$ E A6

ts As-suynthi da1g,m Ad-Dwr Al Mo*ur (A562), mnisbatLamya ke,pada Ibnu
Abi Syaibah dln Abu Nu' *n dalam Ad-DaIa Y dari Abdullah bin Syaddad"
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iF 'Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang

menciptakant 31839

3TSzl.Abdurralrman bin Bisyr bin Al Hal€m An-Naisaburi

mqrceritakan kepada kami, ia bertata: Su$an m€,ncedtakan

kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari

UrwalU dari AisyalL batrwa surah Al Qur'an yang pertama kali

ditnrunkan adalalt tb;\Yii *nacalah dengan (meryebut)

nama Tuhanmu."lw

3782l.Ibnu Al Mutsanna me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adi menceritakan kepada kmi dari Amr bin Dinar, dri
tlbaid Ibnu Umair, ia berkatq 'Surah png pertarna kali

ditunrnkan kepada Rasutullah SAW adalah, 'it, 
"5i "V All,ii

'Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang

menciptakarr.rrl84l

37822....ia berkata: Abdurrahman bin ldahdi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Syr'bah menceritakan kepada kami dsri Amr
bin Dinar, ia berkata: Aku me,ndengr Ubaid bin Umar bertata.

Menyeiupai itu.

37823.Khallad bin Aslam menceritakm kepada kami; ia bertata: An-

Nadhr bin Spmuil mengabartm kepada kami, ia bertata:

aurrah menceritakan kepada [ami, ia berkata: Abu Raja Al
Athari mengabarkan kepada kami, ia menuturkan" :lGtika

kami sedang di masjid agung, saat itu yang me,mbaprkarr

kepada kami adalah Abu Musa Al Asy'ari, seakan-ekan aku

melihatnya berada di antra dtra sertan putih." Dari dialah aku

Al Hakim &tam l, Mutadralc Q1240) taryo rcngomntadnlrq Abu Awaoah
dal",r,Al M*snad (lll0l) socara mt'ollq,Al lt{ax/udi da!p.'aAn'I'lukatvn Al
UW (sRU), dm Bruhmuddin Al llahbi dalam ls-Stirai Al Hatabfuh
(y420).
Al Hakim M"n Al Musudrak Qn4q tarya rngomcntari4ra, Adz-Dzahabi
tidak mcngomortarinp, dan Al Bagbawi dafuMa'alim At-Tarcil (51599).

Ib,rrrr Abi Sfibah ddamAl Mushonaf Ql2Y).

ltao

Itat
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me,nerima ayat,',& 
"ift 

q ;UYji "Bacalah dengan (menyebtt)

nama Tuhanmu Yang menciptakan," dan itu merupakan suratr

, , pertarna yang ditunrnkan kepada Muhammad.l8a2

37&Z4.Ibnu Humaid menceritakan kepada kard, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepada kami dari sebagian satrabatqrra, dari Atha

bin Yasar, ia berkata, "Surah Al Qur'an yang pertama kali

turun adalatr, 4t AYji 'Bacatah dengan (menyebut) nama

Tuhanmu'."1843

37825.Ibnu Basysyar me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Y&ya
dan Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kmi,
keduanya berkata: SuflNan me,nceritakah kepada kmi dri Ibnu

Abi Najitu dari Mujahi{ ia berkata, 'Yang pertama kali tuun
dari Al Qur'an adalab it, ju,Yii'Bacalah dengan (menyekt)

nama Tuhanmu'."

Ibnu Matrdi me,nambabkan, .;-$3o-i *Nun, demi qalam."rw
(Qs.Al Qalam [68]: 1)

37826.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

me,lrceritakan kepada kami dari Slnr'balu dari Amr bin Dinar,

ia berkata: Aku me,lrde,lrgar LJbaid bin Umair b€*ata, 'YTg
pertama kali dihrtrnkan dari Al Qrn'm adalah, 

"irt "b Alili
',fi 'Bacalah dengan (menyek$ nama Tuhatnru Yang

menciptakant 1it45

37827....ia berkata: Waki me,nceritakan kepada kami dari Qtrrah bin

Khalid, dari Abu Raja Al Athari, ia berkata, "Sunggulr, alcu

melihat Abu Musa ketika ia me,nrbacakan Al Qur'ao di masjid

Abu Nu'aim dalanHilyah Al Auliya' (lDSq.
Kami tidak rnenennrkanqra dengan sanad ini. Silalon li[31 malcnanlra pada

alscr yang lalu.
Ibnn Abi Sfibah dalamAl Mushannaf Q1254).
Talihrij-nya telah dijelaskan sebelumya.

tuz
l&13

l8.L

lE05



Bashrah, ia mengenakan dua se,lbalr putih, dan dari dialatl aku

menerima bacaan,';ir"ii"b$Yi'Bacalah dengan

(menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptalran' . Itu mertrpakan

surah pertama yang diturunkan kepada Muharnmad SAW."IE'16

37828....ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Suffan, dari

Ibnu Abi Najih, da{ Mujahid, ia bertata "sesungguhnya suratr

yang pertama kali ditunrnkan adalatl, ill oift "V {1fii
'Bacalah dengan (menyefu) nama Tuhanmu Yang

menciptakar'. Kemudi *, tl6'.i 'Nun, demi qala*t 1iE47

(Qs.Al Qalam [68]: l)
37829.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mafiran

menceritakan kepada kami dari Su$ran, dari lbnu Abi Najih,

dari Mujahid, riwayat )Nillg sama

37830. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada kami, ia be,ltata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allah, {riC'#{L 
uDia mengaiarkan

kepoda manusia apa yang fidak diketahuiny*," ia berkata,

'Mengajarkan tulisan kepada mmusia dengan qalam."lffi

Firman-Nya, -* *Ketaktilah!" makzudnya adatalt tidaklah

layak bagi manusia )ang Tuhaonya telah me,mberi nikmat kepadanp,

unhrk menyamakan Tuhannya de,ngan makluk Tuhannya. Dia juga

mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, dan

perrerian nilmat-Nya itu tiada tarany4 tetapi manusia jusm kufur

terhadap Tuhannya ),ang telah melakukan itu terhadapnya dan

manusia melampaui batas terhadap-Nya, karena mengangg4p dirinya

TafstuAl/n;I\afut

Al Hakim dab'n', Al Mustabah ri*a:nrt scruPa, pada kitab tafsir dalam
penafsiran surah Al 'Alaq, ia;berkata" 'Diriwayatkan oleh AtbThabrani dan
para pcrawiqra shahih." Juga Al llaitsui del,fi. lv{sima' Az-Za wa'id Qll39).
Az-Tarkusyi dalan Al Bttrhan (11208).

Al Mawardi dalamAn-Nulat wa Al Uw $F05) dengan lafazhdansanahya,
serta Al Baghawi dzlamMa'alim At-Taruil (51599) dargan lafa^hqra.

l8a7

l8{8
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serba cukup.

Firman-Nya , €iilit; 
"1 

@ 6Ei .r.Ii fu "sesungguhnya

marutsia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya
serba cltlcttp," maksudnya adalah, sesunggtrhnya manusia be,nar-benar

melewati batas-Nya, bersikap sombong terhadap Tuhanny4 sehingga

kufur terhadap-Nya, karena ia merasa dirinya serba cukup.

Ada yang mengatakan bahwa {#l$it karena ol,
memerlukan isim dan klrabar. Dernikian juga )rang dilakukan oleh

orang Arab terhadap fi'l yang me,merlukan isbn danfi7 apabila png
mengucapkannya itu menyebutkan darinya tentang diriqra dengan

kiasan, misalnya berkata mataa taraaka Htaarijan? 'tapan kau

melihat dirimu keluar?" mataa tahsahtka saa'iran? "kapan kau kira
batrwa engkau akan berangkat?" Jikafi'l-rya hanya memerlukan satu

kata manshub, mereka menerrpatkan kata an-nafs (diri) pada posisi

yang dikiaskan, sehingga mereka mengatakan qatalta nafsaka *kau

telah membunuh dirimu", dan mereka tidak mengatakan qataltaka

"kau tglah me,mbunuhmu", dan tidak pula mengatakan qatalatahu

'kau telah membuntrhnlra".

Fir:rran-Nyao llSi$t$t'st "sesungguhnya hanya k"pada

Tuhanmulah kembali(mu)," maksudnya adalah, sesungguhnp, hai

Muhammad, te,nrpat kerrbalinya adalah kepada Tuhanmq lalu akan

merasakan siksaan-Nya nan pedih yang tiada bandingannya.

oo0

@&''tr$@ $.r"lig',J
uBagairnona pendapoaru tentmry otdng yorrrg nullon:cng

seorcmghartdl<etil(ailiammgeial(mnslhailfr ."
(Qs. Al'Alaq [96]: 9--10)
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Takrrit firman Atlah: t f+G@w-olttg:J (Bagaimana

pendapatmu tentang orang yailg melarang seorang hamba hetiko

dia mengerjakan shalu)

Ayat ini dan setelaturya ditunrnkan berkenaan dengan Abu

Jatral bin Hisyarn, sebagaimana riwayat yang sampai kepada kami, ia

(Abu Jahal) berkata, 'Tika aku melihat Muhammad mengerjakan

shalat,'pasti aku injak lehernya." Abu Jahal telatr melarang Rasulullatr

SAW mengerjakan shalat, maka Allatr berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Bagaimana pendapatnu, hai Muharnmad, tentang

Abu Jahal yang melarangmu mengerjakan shalat di maqam (Maqam

Ibratrim), sedangkan ia berpaling dari kebenaran dan

mendustakannya?" Allah SWT menakjubkan Nabi-Nya dan orang-

oftrrlg beriman terhadap Abu Jahal karena keberaniannya terhadap

Tuhannya ketika ia melarang Muharnmad shalat melryembatt

Tuhannya. Disamping keangkuhannya itu, ia pur meirdustakannya.

Pendapat. kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para atrli

tafsir. Mereka yang beryendryat demikian me,lryebutkan riwayat-
riwayatberikut ini:

37831. Muhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,lrp.eritakan

kepada kaf,ni, Al Harits me,nceritakan kepadalu, ia berkata: Al
Hasan menceritdcan kepada karni, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuan)ra dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujanid, menge,nai firman Allah, &,:f,$@ &ciif-a
"Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang

seorang hamba ketika dia mengerjakan shalat," ia berkata,

'Maksudnya adalalt Abu Jahal melarang Nabi SAW
mengerj akan shalat. "l &e

37832.Bisyr menceritalcan kepada kami, ia berkata: Yazid

't' Muiahid dala"' tafsir (hal. 739) dan Ibnu Abi Hstim dalam tafsir (lOA450).
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id meirceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, $y#@t;-6ii'{ll
dp "Bogoimana pendapatmu tentang orang yang melarang

seorang hamba lcetilca dia mengerjalcan shalat," ia berkata"

'Dittuunkan berkenaan dengan,musuh Allah, Abu Jahal, ia

berkata, 'Jika aku melihat Muhammad mengerjalc4l shaltrt,

pasti aku ir{ak lehernya'. Allah lalu menunrnkan ayat png
kalian dengar itu.Dlsso

37833.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadalu
mengenai firman-Np, &t{6!@ jqn-J'ill g-6 "Bagaimana

pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba

ketika dia mengerjakan shalat," iaberkata, "Abu lahal Hata,
'Jika aku melihat Mutrammad mengerjakan shalat, Pasti aku

injak lehemya'."

Lebih janh ia berkata, "Ielah dikatakan, batrwa setiap umat

ada fir'atn-nya, dan fir'arm trmat ini adalah Abu Jahal.'ntsl

37834.Ishaq bin Sfhin Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Khalid bin Abdillah me,lrceritakan ke,pada kami dari

Daud, dari IlcimalL dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'I(etika
Rasulullah SAW sedang shalat, Abu latral mengfuampirinya,

lalu melaranp)ra m€ngedekan s,halal maka Allah me,llggnkan

ayat, $2 $y$ @ {i{ "jl 
i 5J' B agaiman a p endapatmu t ent an g

orcmg yang melarang seorang hamba lcetika dia mengeriakan

shalat'. Hi.ggq iLS i.d 'Yang mendttstakon tagt

durhakat.'t1852

Kami tidak mcnem*am)ra dcngan sanad ini silakan Ehat atsar bcrilnt Ini
dikeluarkan dengan lafazhrya dari Ibmr Abbas oleh At-Tirmidzi pada kitab
tafsir (3aa8), ia berkata, 'Iladib hasan gharib." Diriwayatkan juga oleh Al
Haitsami dalan Maj ma' Az-7an a' id (6f3 l4).
Aberrrazzaq dalam taft ir (3 I 4/,3).
Ath-Thabraoi d^lar. Al Kabir (ll 842).

ItSt
1852
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000

@F d,6! / ;1 @ -{ii, &i,hL:;iJ
"Bagahnmta pendapotnnt iilic orang itubqadf, di otas

l<cbenaran, atau dia mmWnh bqtakw a (lrupado Nlah) ."
Qt. Al'Alaq [96]: ll'12)

Allatl Ta' al a berkata" itfui;-?j " B agaimana p endapatmu i ika,"

Mutrarnmad {ifr,$ "Berada di atas kebenaran " yalgri di atas jalan

lurus dan kebenaran dalam shalatnya menyembatr Tuhannya. 'JX

ttfit, "Atau dia menytruh bertakwa (kepada Allah).- Atau

Muhammad yang dilarang mengerjakan shalat ini, memerintahkan

bertalwa kepada Allah dan memperingatkan akan siksa-Nya.

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh pro uUfi

tafsir. Mereka yang berye,ndapat de,mikian menyebutkan riwapt
berikut ini:

37835.Bisyr me,lrceritakan kepada karri, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-Nya, &i*$-,i
{fir,Jf@{iii *Bagaimana pendapatmu iika orang itu
berada di atas kcbenaran, atant dia menytrth bertalwa
(kepada Allah)," ia berkata, "(Maksudnya adalah) Muhammad,

beliau berada .di atas kebenaran dan memerintahkan untuk

b€rtaktn a."l8s3

tt53 KaEi tid.k men€m*ann)ra dergaa sandini hingga Qatadah.
Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (5/600) menyebutkan maknanJra dengan

mengatakan,'?erkiraan redaksi aya! 8rqfi;@.fi,"51';t'Bagaimana
pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba kctifu dia
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ooo

{jr"K -Li;-.J

"Bagahnana pendapanru jil<a dratg ycng melarang i/rrr
mendrustal<rrr.ilnrl@aling!"

(Qs. Al'AIaq [96]: 13)

Firman-Nya ,7K;rLt;J .'Bagaimana pendapatmu jika orang
yang melarang itu mendustakan," maksudn5xa adalah, jika Abu Jahal

itu mendustakan kebenaran yang Muhammad diutus aeryanrya. {jj
" Dan berpaling," sehingga tidak me,mbenarkannya.

Pendapat karni dalam hal ini dinyatakan pula oleh para ahli
tafsir. Mereka png berpendapat demikian mrinyebutkan riwayat
berikut ini:

37836. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatada[ tentang a],aq 'ffi'"K;$f;J
"Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu
mendustakan dan berpaling?" ia be,ltata, 'Maksudnya adalah

Abu Jahal.'l8s

ooo

mengajakmt shalat', yaitu selain b€rada di aas pctunjulq juga rercrintahkan
untukb€rtakwa."
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (5807) dengan lafazfo Maksu&ya
adalalt Nabi SAW bcrada di atas peturduk pada dirirya dan mercrintahkan
bcrtakcn dalam rrcnaati Tuhannl'a.
Al Mawardi dalaa An-Nukat wa Al lfiun (5807) dan Al Bagbawi dalam
Ma'alim At-Taruil (5160/J), koduanya tidak dengan satadbi.
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liL.L if *(@;;B\ki ;i,i'lf@ {;'1i'f,}4t

TS- 4,i # @D !gr'# @ :4,5'dI @
@n;i{'

" Tiilakl<th ilia mengaatwi b ahw a sesnngguhny a Nlah
melihot segala pqfutarmya? Ka.olwilah, sungguh iiro, dit
ddakfu'ltrcrrti (bqknt denikion) ni.scayaKmni trltik ubun'
uhwvrya, (yaiat) ubun ubun ordrrg yarrg mendu.stalcafllasi

&ffhoka-Mall.rr-biarl<mrlahdnnrrrrnarrsgilgolonganrrya
funa* rnmolorrgrry a), lrrzlak l<firli c,l<frrJ memon'lggil

MalaikatZabaniydr.Sel<ali.laliiangan,iangarJlahl<f,nrru
paathlepadauyo; dan sufudlah d*rr del<fi\<rr,rllah (dhfiratt

lnpadoTuhar)." (Qs. Al'Alaq [96]: 14'19)

Maksudnyra adalalt tidal&ah Abu lahal mengetahui manakala

ia melarang Mgharrrmad beribadah kepada Tuhanryra dan shalat

unhrk-Nya, batrwa Allah melihatnya sehingga ia taktrt terhadap

kekuasaan dan siksaan-Nya?

Ada yang me,ngatakan bahwa 'J-f@6rffG@tfi 65ig-d
ffrt &it%i "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang

seorang hamba kctika dia mengerjakan shalat- Bagaimana

pendapatnu jika orang itu berada.d! atas kebenaran," kalimat t;J
diulang sebanyak tiga kali sebagai badal. Maknanya adalalt

bagaimana me,lnrnrt pendapahu tentang orang yang melarang seoralrg

hamba mengerjakan shalat dengan me,ndustakan dan berpaling dari

Tuhannp, tidal*ah dia mengetahui bahwa Allah melihatnya?

Firman-Nya * *K"tolruilah!" maksudnya adalalL tidak seperti

png dikatakannya, bahwa ia akan menginjak leher Muhammad.

Padahal, ia tidak akan mampu melakukao itu dan tidak akan sampai
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kepadan>ra.

Finnan-Nya" ;+ i ,4 *Suingguh jilca dia tidak berhenti

(berbuat demikian)," maksudnya adalah, sunggub, jika Abu Jahal

tidak berhenti (berbuat demikian) terladap Muhammad '*-6i ki
"Niscaya Kami tarik ubun-ubunnya," dari pangkal kepalanp, dan

sungguh Karrri jaminkan padanya bahwa Karni akan menghinakanryra.

Dikatakan safa'tu bi yadihi apabila aku menarik tangannya.

Ada yang mengatakan bahwa 'r:16\ (JA *Niscnya Kami tarik

ubun-ubunnya," maknanya adalah, niscalra Kami hitamkan wajabnya.

Ini cukup dengan menyebutkan ubun-ubtm (dahi), untuk mewakili

seltrruh wajah, karena datri merupakan pangkal wajah.

Ada juga yang mengatakan bahwa malananya adalalL niscaya

Kalni tarik dengan ubun-ubunnya ke neraka, sebagaimana firman-

rvya, }';ilrf -!1\'iLfi"Lolu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka-"

(Qs. Ar-Rahmaan [55] : 41)

Firman-Nya, ';+L id fr.J 
*(Yaitu) ubun-ubun orang yang

mendustakan lagi durhaka." Khafadh'nya i*t l*emaa[ kepada az-

naashiyah yang pertaura (yakni 'r?.()b sebagai pengulangan.

Disifatinya ubun-ubun dengan dusta dan dgrhaka mengandung arti

sifat bagi pe,miliknya

Firman-Nya, frr6'# uMaka biarkanlah dia memanggil

golongannya (untuk menZlongnya)," makzudnya adalah, maka

biarkanlah Abu Jatral memanggil teman-teman dan para penolons)ra,

dari kalangan keluarga dan kaumrryra. An-naadii adalah al mailis.

Dikatakan demikian karena sebagaim4p yang s'Impai kepada

kami, bahwa ketika Abu Jahal melarang Nabi SAW mengerjakao

shalat di Maqam, Rasulutlah SAW me'lrcela dan memarafuiqra, lalu

Abu Jahal berkata, 'Bagaimana mungkin Muhammad bisa

me,ngancamku, se,rne,lrtara aku lebih baqrak teman dan pe,lrdukung?"

Allah pnn berfirm ^" 
'-.,6\ki ;4i $* "K"tohuilah, sungguh iika
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dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-

ubunnya," darinya" maka saat itu, silakan ia memanggil golonganny4

karena sesungguhnya jika dia memangil golongannyra maka kami

paoggl Malaikat Zabaniyah.

Pendapat kami datam hal ini dinyatakan pula oleh para ahli

tafsir. Mereka yang bErpendapat demikian me,lryebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

37837.Ibnu Waki memceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid
Al Ahmar menceritakan kepada kami, Abu Kuraib

menceritakan kepada kami, ia be,lkata: Al Hakam bin Jumai'

menceritahan kepada l6ami, ia berkata: Ali bin Mashar

menceritakan kepada kami, semrurn)na dari Daud bin Abi Hind,

dari Ilcimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika Rasulullah

SAW sedang shalat di Maqam, Abu Jahal bin Hispm lewat,

lalu ia berkata, 'TIai Muhamma4 bukankah aktl telah

melarangmu melalnrkan ini?" sambil menganc.amnya.

Rasulullah SAW pun marah kepadanya dan mencelanya. Abu
Jatral ke,mudian berkatao 'llai Muhammad, de,lrgan rya kau

mengancamlan? Demi Allab srmgguh aku ini orang yang

pnling banfiak golongannya di lembah ini." Allah plm

menunrnkan ayat, Lj.!i'&@ X-'.6'# "Maka biarkanlah

dia memanggil golongannya (unt*mmolongnya), kelak Kami

akan memanggil Malaikat fubanfuah."

Ibnu Abbas berkata, "Seandain5a Abu Jahal memanggil

golong;annyr4 tentulah Zabanifh melrpmbarnya de,ngan

adlzab saat itu juga"ls5

37838.Ishaq bin Sfhin me,nceritakm kepadaku, ia bertata: Khalid
bin Abdillah menceritakan kepada kami dari Dau( dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'I(etika Rasulullah SAW

r$5 An-Nasa'i dalam ls-Snz an Al Kubra (11684).
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sedang shalat, Abu Jahal menghampirinyu lalu melarang

beliau mengerjakan shalat, maka Allah menurunkan ayx, Z-'1

{pi;$;@U--"ii i,Bagaimana pendapatmu tentang orang

yang melarang seorang hamba l@tilu dia mengerjakan

shalat...." Hinggq -fiL i.d "Yang mendustalcan' lasl

durhaka." Abu Jatral berkata, "Suhgguh, Dia telatr me'lrgetatrui

batrwa aku orang yang paling banyak golongannya di lembatt

ini." Nabi SAW prur marah, lalu mengatakan sesuatu -Abu
Daud berkata: Aku tidak hafal itu- Allah lalu menurunkan

ayat, LjSi'&@:^ir$ # *Mala biarlcanlah dia

memanggil golongannya (untuk'menolongnya), kelak Kami

alran memanggil Malailat Zabaniyah. "

Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, seandainya ia

melakukannya (yakri memanggil golongannya), niscaya

malaikat menyarrbamya di ternpatrya ilo.rrl 
856

37839.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari ayatrqaa, ia berkata:

Nu'aim bin Abi Hind me,lrceritakan kepada kanri dari Abu

Igrazifri, dari Abu Hurairah, ia berkata: Abu Jahal berkata,

"Apakah wajah Muhamrnad bertabur debu di tengah'tengatt

kalian?" (Maksudnya sujud, melalnrkan shalat, sehingga

wajat[rya berdebu) Lalu dijawab, 'Ya." Abu Ja]ral berkata

lagi, "Demi Lata dan lJz.zqjika aku melihatnya me'lrgerjakan

shalat demikiarU niscaya aku lndak lehemya, atau aku tuangkan

debu pada wajahnya."

Ia kerrudian menghampiri Rasulullah SAW yang sedang

shalat, untuk menginjak leherqra' Namun tiba-tiba saja ia

beftalik mrurdgr ke belakang dan melindungi dirinl'a dengan

kedua tangannp, maka dikatakan, *Ada apa de,nganmu?" Abu

Itt6 Ah,rad dalam Al Musnad (1R29).
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Jahal menjawab, "Sesungguhnya di antara aku dengan dia ada

parit api dan makhluk besar bersay4." Rasulullatr SAW lalu

bersabda, t:iz-bt;zl'-; . "jrt'r;;bl *gr'j "seandainya ia

mendekat padaht, niscrya nolaikat alan menyambarnya

bagian demi bagian."

Allah m€xurrunkan ayat 
-alru 

tidak tahu apakah ada dalam

hadits Abu Hurairah atau tidak-: ifr1',(:it@#i;'ii U9
Krt&i,*,tA:J@g'''t,ii@.6'i6iis.i'@o#sia;Jt3t@
Jii;'vK bLA:;i@t;fi,5r@ "Ketahuitah! Sesungguhnya

manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat

dirinya serba culatp. Sesungguhnya hanya kepada

Tuhanmulah trembali(mu). Bagaimana pendapatmu tentang

orang yang melarang seorang hamba l@tile dia mengerjakan

shalat. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu
berada di atas kebenaran, atau dia menytnth benakwa
(lnpoda Allah). Bagaimana pendapatmu jitw orang yang
melarang itu mendtutakan dan berpaling?" yakni Abulatral, jl

tr @ -fi€ i{ i;J@ -*6\kt fri d*@ {;.fii1, tt,
fi'13 "Ttdafi;lrah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah
melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh jika dia
tidak berhenti (berbuat demilcian) niscaya Kami tarik ubun-

ubunnya, (yaitu) ubun-uktn orang yang mendustakan lagi
durhalu. Maka biarlanlah dia memanggil golongannya (untuk

menolongnya)," Srakni, kaumnya. t|ji'& "Kelak-Kami akan

memanglgi! $alatikat fubaniyah," yakni malaikat. ;$ V *
a?l. o) o?.u.iiYs i;Yt *Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh

kepadanya; dan sujudlah dan delcatkanlah (dirimu kqada
Tuhan)."rts7

37840.Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Itt Muslirn pada kitab t:rfstr Qlm dan Ar,Nasa'i dalam As-Sunan Al Kubra
(1 l r83).

€t
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Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Abi

Ishaq mengabarkan kepada kami dari Al Walid bin Al Nzar,

dari Ibnu Abbas, ia berkata: Abu Jatral berkata, "Jika

Muharrrmad shalat lagi di Maqam, pasti kubunuh dia-" Allah

lalu menurunkan ayat, cb ;\Y;i :Uacalah !*So1 @enyebut)

nama Tuhanrnu|'Hingga uyr,, @ i+L i.dirJ@*6Ufrrl
"ij3i'#@:r-'S # uNiscaya Kami tarik ubun-ubunnva,

(yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhalta.

Mala biarkanlah dia memanggil golongannya (unuk

menolongnya), kelak Kami alun memanggil Malaikat

Zabaniyah."

Abu Jatral lalu menghantFiri Nabi SAW yang sedang shalat,

lalu dikatakan kepadanya, "Apa yang menghalangirmr?" Ia

menjawab, "Sungguh, telatr banyak pasukan yang ada di antara

aku dengan dia."

Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, seandainya dia bergerak,

malaikat akan me,lryaurbarnya dan orang-orang pun

melihattya."lE5E

3784l.Abu Kuraib me,nceritakan kepada ftami, ia berkata: 7-akerliya

bin Adiy menceritakan kepada kami, ia berkata: Ilbaidullah

bin Amr me,nceritakan kepada kami dari Abdul Karim, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Abu Jatral berkatq 'Tika

aku melihat Rasulullah SAW mengerjakan shalat di Ka'bah,

niscaya aku datangi dan aku injak lehernya.': Rasulullah SAW

pun bersabd4 Ui}13flir'l-Jiiel0'F'; "seandainya ia

melahtkan itu, niscrya malaikat menyambarnya secara

n),ata.utEli (Maksudnya adalah dapat dilihat oleh orang lain).

Ath-Thabraoi dalam Al Kabir (l2l 137).
An-Nasa'i dalam ls-Sunan Al Kubra (11061), Almad dalam Al Musnad
(1t248), Al Haieard dalam Majma' Az-Zawa'id (81228), dan Abu Ya'la dalam

Al Musnad (41471).

t85t

rt59
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Pendapat kami tentang malma an-naadii sesuai dengan yang

dikatakan oleh para atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

37842.Muhammad bin Mas'ad menceritalcan kepadaku, ia berkata:

Ayahku me'nceritakan kepadalcu, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku me,nceritakan

kepadaku dari ayahnya dari Ibnu Abbas, menge,nai firman--
Nya, i^:,-6 '{i "Uofo biarkanlah dia memanggil golongannya 

'

(unqk menolongnyo)." Ia. mengtalcan, "(Yalmi) maka

biarkanlah ia mernanggil para penolongnya."l so

37843.Muharmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada karri, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, mengenai finnan-Nya, tflit* *Kelak Kami akan

memanggil Mataikat Zabaniyah," ia berkata, "(Maksudnya
adalah) malaikat.'l 86t

37844.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matlran
menceritakan kepada kami dari Su$rcn, dari Abu Sinan, dari
Abdullah bin Al Hudzail, ia berkata, "Adapun Az-Zabaniyah,
kald-kaki mereka di bumi, se,me,lrtara kepala-kepala mereka di
langit."lE62

37845.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada karni dari Ma'mar, dari Qatadatr,
me,nge,nai firman-Ny4 15.1i'& *Kelak Kami akan memanggil-

Malaikat Zabaniyah,- batrwa Nabi SAW bersabda, A P'j

LihatTafsir Al Baghmvi (41471\.
Al Bukhari pada kitab: Penafsiran Al Qur'an, bab: Tafsir bab Iqra' (4/1E93),
dan Mujahid dalam tafsir (hal. 739).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (10/3451).

lE60
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$g'z<qt'-Jt rn€. jr'nvfl 
;Ur " S e and ainy a Abu Jah at mel ahtkan

ittt, niscaya Malaikat Tnbaiyah menyambarnya secara

nyata."1863

37846.Bisyr me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-Ny4 'tjii'#
*Kelak Kami alran memanggil Malaikat Zabaniah," ia
berkata, "(Maksudnya adalah) malaikat."l Efl

3l84l.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: LJbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku me,nde,lrgar Adh-Dhahhalc berbicara

me,ngenai fi rman-Nya,'tj.'1i " U qt_qimt Zab aniy ah," ia berkat4
*(Maksudnya adalatr) malaikat.-r 86s

Firman-Nya, >? "Sekali-kali jangan!" maksudnya adalah,

perkaranya tidak peperti yang dikatakan oleh Abu Jahal ketika ia

melarang Muhammad menyembatr Tutrannya dan stralat untuk-Nya.

Firman-Nya, 
-'r;$ i "Jongorloh kamu patuh kcpadanya,"

maksudnya adalah, watrai Mutrammad, janganlah kamu patutri Abu

Jahal yang menyuruhmu rurtuk meninggalkan shalat untuk-Ku. jI'6
"Dan sujudlah," kepada-Ku. ;.i{f *Dan detrattranlah diimu,"
kepada-Ku, de,ngan kecintaan kepada-Ku melalui ketaatan terhadap-

Nye karena sesungguhn),a Abu Jahal tidak akan dapat

mencelakanmu, dan Kami melindungimu darinya.

37848.Bisyr menceritalcan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritalcan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, *i{68-,X;i *

At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas dalam ls,Snzan (51443, no. 3348), ia berkata,

'IIadiB im hasan gharib." Serta Ahmad dalllro Al Munad QD $.
Liln^t Ad-Dun Al Mantsur kaqra As-Suyrthi (8/565).

Ibid.

It63
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*Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan

sujudlah dan dekatlcanlah @inmu kepada Tuhan)," ia berkata,

'Diceritakan kepada kami batrwa ini diturunkan berke,naan

dengan Abu Jatral, ia berkata, 'Jika aku melihat Muhammad

mengerjakan shalat, niscaya alqu injak lehernya'. Allah lalu
menurunkan tyzt, 

"jf6$t-',;B.i 
* 'setrali-trati jangan,

janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan

dekatlcanlah (dirimu kepada Tuhan)'. Ketika sampai kepada

Nabi SAW perkataan Abu Jahal tersebut, beliau bersabda,

'Seandahya ia melahtkannya, niscaya Malaikat Zabaniyah
menyambarnya'."1866

Akhir tafsir suratr 
"g Alfji, alhamdulillah.

Berikutrya adalah tafsir suratr Al Qadr

coo

Lihat yang telah lalu dN Shahih Muslim (4n154, no. 279V) dengan bfazh:
Scandainya rncndetatiku" niscaya ia akan disambr malaikat....
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SURAII AL QADR

@ifrr$t*-
7 $t u@rtr'ii Y .x,i6@ rfrf -rv ci{;i-$y

@,l,fe ei e\ 
"Y,W. is("KE:t'ifi @ )i qr u
@fi$&ei''

"Sesr,rnggztmy a Karri telah fiwrJururl,kmrry a (N Qtin' an)
padamalarnl,smiliaan.Dantalrntl<ahl<*nauapal<ahmalfir.
l<erruliaan it'u? Malanr l<smiiaf,r. iar lebih baik dari sqibu

bularr. Padfl malflnr itu tltrtut zrr.alaikort nwlail<at dtrt
Maloikcr Jibrf;l ilmgan izin TfiMuya unhtk nntgahn

segala ttntscm. Malmt itu (perni/l') l<cseiahteruan sarnpai
tsbit tqor."

(Qs. Al Qadr l97lz 1.5)

Maksudnya adalah, sesungguhnya Kami m€,lrurunkan Al
Qur'an ini sekaligus ke langit duoia pada malam qadr, yaitu malam

ketentuan yang di dalamnya Allah menetqkan ketentuan tatrun itu. Ini



TafttrAdl.:Ihafut

adalah bentnk nushdar dari mgkapan qaddarallaahu 'alayya

haadzaa al amr "Allah meneEpkan kete,ntuan ini bagiku",fa huwa

yaqdutt- qadran.

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para ahli

tafsir. Mereka )'ang berye'lrdapat de'mikian me'lryebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

3784g.Ibnu Al Mutsanna menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Abdul A'la me,lrceritakan kepadalru, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kalni dari Ilcimah, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Al Qur'an ditunmhan sekdigus pada malam qadr, di

bulan Ramadhan ke langit drmia. Ketika Allah hendak

merljadikan sesuatu di bumi, Allah me,lrun[rkan dat.i itu hingga

menghimpunkamya."l 
867

37850.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Watthab meirceritahan kepada kami, ia berkata: Daud

me,lrceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, *Allah menunrnkan Al Qur'an ke langit drmia pada

malam qadr. Ketika Allah hendak mewatryrkan sesuatu dari

itu, Allah mewatrytrkarmya. Itulah firman-Nya, iA ei{itt
iSfl' Sesungguhnya Kami 

^telah 
menurunkannya (Al Qur' an)

iodo malam kemuliaon'. "rw

37851....ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari

Daud, dari Ikrima[ dari Ibnu Abbas, lalu disebutkan

me,lryerupai itu dengm tmbahm: Jtrak antara awal dan

affiimya adalah duapuluh toh*-rt6e

It67

It6t
Al Mavrardi dalaunrr An-Nu*at wa Al IJW, $Rll).
Al Hakim dalan lI Musta+oh, (2n4D, ia bcrtat4 "Hadits ini sanad-tya

shahih,ri.nnm kcdua syarth ti&h mcngehurkamya." Komcntar ini disQakati
olehAdz-Dzababi.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (1tr3a52).
An-Nasa'i dalamls-Sunatr Al Kubra (7989)-
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37852....Amr bin Ashim Al Kilabi m€,lrceritdGn kepada kami, ia

berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan

ke,pada kami, ia berkata: Imran Abu Al Awwan me'nceritakan

kepada kami, ia bertata: Daud bin Abi Hind meirceritalcan

kepada kami dari Asy-Sya'bi, mengenai firman,{llab itblEt
t-lJft'itfq "sesungguhnya Kami telah menuntnkannya (Al

Qur'an) pada malam kemuliaan," ia berkata, '?ermulaan Al

Qur'an diturunkan pada malam qadr."l&o

37853.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain mengabarkan

kepada kami dari Hakim bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Al Qur'an diturunkan pada suatu malam sekaligus

dari langit yang tinggi ke langit duniq kemudian dipisah-pisatt

selama beberapa tahun."

Ibnu Abbas lalu menrbacakan a)nat, 2;A|{*#-S,S
*Maka Aht bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-

f.intang." (Qs.Al Waaqi'ah [56]: 75)

Ia lalu berkat4 'Diturunkan s@ara terpisah-pisah."l87l

37854.Ya'qub menceritakan kepadalcu, ia berkata: Ibnu Ulaylrah

me,lrceritakan kepada kami dari Daud, dari Asy-Sya'bi,

mengenai firman-Ny4 :.fii i$ 4ti;lty"sesungguhnya Kami

telah menunnkannya (Al Qur'an) pada malam kenuliaan," ia

berkatq "Telah sampai kepada kami bahwa Al Qur'an

diturunkan sekaligus ke langit duria."l872

Al Mawardi ddamAn-Nukat wa Al Uyun (5R12)
Al Haldm dalam lf Mustadrak (21578), ia berkata, 'tladits im shahih

bcrdasarkan syarat kedua sfraikb' namun keduaq'a tidak urcngehrarkannya'"

Komcntar ini disepakati oleh Adz-Dzababi.
Al Baihaqi d"l*tSyu'ab Al Iman (4415).
Al Mawardi dalam An-Nutrat wa Al Uyun {5Bll) dan Ibnu Athiyah dalaIoiAl

Muhanar Al llajiz (515A$.

lE70
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37855.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matgan

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Salamatr bin

Kuhail, dari Muslim, dari Sa'id bin Jubair, ia berkat4 "Al

Qur'an diturunkan sekaligus, kemudian Tuhan kita

menurunkan pada malam qadr, ejilUX-W. 'Po.!:

malam itu diielaslan segala urusan yang penuh hilqnah'."ro'J

(Qs. Ad-Dukhaar,l4r'-J: $
37856.Ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya Et

:.:,risi i4 Oicli "sesungguhnya Kami telah menuntnkannya

(Al Qur'an) pada malam kemuliaan," ia berkata, "Al Qur'an
diturunkan sekaligus pada malam qadr ke langit duniq dan itu

di tempat beredarnya bintang-bintang. Lalu Allatt

menurunkannya ke,pada Rasul-Nya sebagian demi sebagian."

Ia lalu mel4bacakan ayat, {;tA'ot:3U*JjJj W'ujiJ6i
(i;'"fr:;3;ri +4,XyiL'l'-uS "ilertratatah orans-

orang l*fir, 'Mingfipo At Qar'an itu tidak diturunlwn

lrepadanya sekali tunn saia?' DemiHanlah supaya Kami

perlant hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara

tartil (teratutr dan benar)' .tttE74 (Qs. Al Furqaan l25l:32)

37857.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan ke,pada kami dari Suffan, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, tentang ayat, 2[ift'i$ "Molo* kemuliaan," ia

berkat4'Maksudnya adalah malam ketentu-,l 875

37858. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (l/3ll) pada pcnafsiran surah Al Baqarah ayat

185.
AI Hakim dalam Al Mustadrak (212A), ia berkata, "Hadits in shahih

berdasarkan syarat kedua syaik\ namun keduanya tidak rnengeluarkannya"'
Konrcntar ini disepakati oleh A&-Dzahabi.
Al Baihaqi dalamls-.Sunan (4806).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (1013452).

tETr
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menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Ibnu Abi N9iih,

dari Mujatrid, mengenai firman-Nya, )i;iii.1ifi;1f'1
"sesungguhnya Kami telah menurtnkannya (Al Qur'an) pada

malam lcemuliaan" ia berkata' *(Maksudnya adalah) malam

ketentuan."l876

3785g.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahralt

menceritakan kepada kami dari suffan, dari Muhammad bin

Sauqah, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Ditetapkannya para

haji pada malam qadr, la! dituliskanlah nama-nama mereka

dan ayatr-ayatr mereka, iehingga tidak seonmg pun 
^-qari

mereka luput, tidak bertambah dan tidalc pulaberkurang''!877

37860. Ya'qub me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu ulay5r*t

menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabi'atr bin Kultsum

. me,lrceritalcan kepada kami, ia berkata, "seorang lald-laki

berkata kepada Al Hasan, dan aku me,lrdengar, 'Apakah kau

melihat malam qadr pada setiap Ramadhan?' Ia menjawab,
.Ya. Demi Allah yang tidak ada sesenrbahan yang haq selain-

Nya, sungguh itu terjadi setiap.bulan Ramadhan, dan itu adalatt

malam ketentuan ei:3#-q uPada malam itu
dijelaslcan segala untsatl yang penuh hilonah"' (Qs' Ad-

Dukhaan [aa]: a) Pada malam itu Allah me,netapkan setiap

ajal, amal, dan rezeki, hingga malam qadr berikutryar'rrl878

3786l.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: waki

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Ishaq, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Malam qadr

terj adi setiap bulan Ramadhan."l 
87e

Ibid.
Al Aaaqi dalamAkhbar Makhah (l/399).
Abdunazzaq dalam A t-Tamhid (A209) dan Al Qurthubi dalam tafsir (l 61 127).

Al Mawardi- dalam An-Nulut wa Al Uyun (6R12) riwayat rnenyenrpai itu dad

Ibnu Urrar, dan Al Baghawi dalartMa'alim At-Tanzil (51602).

rt76
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Firman-Nya, 2fiiilret;;ilri "Dan tahukah kamu apakah

malam lremuliaan itu?" maksudnya adalah, apakatr engkau tatru, hai

Muhammad, apakah malam qadr itu?"

Firman-Nya, # 6 AT.tl;fi';il!_ "Malam kemuliaan itu

lebih baik dari seribu bulan." Para ahli tafsir berbeda pendapat

mengenai maknanya.

Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalatr, amalan-

arnalan yang diridhai Allah pada malam qadr lebih baik dari amalan

di selainnya selama seribu bulan. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

37862.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, ia berkata: Telah

sampai kepadaku dari Mujahid, me,ngenai firman-Nya, ):Jiiiii,J
,# 41 n'f "Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu

bulan," ia berkatq "AmalannJ,a, puasan),a' dan shalat

malamnyq lebih baik daripada seribu bulan."l8E0

37863....ia berkata: Al Hakam bin Basyir memceritakan kepada kami,
ia berkata: Amr bin Qais Al Mula'i menceritden kepada kami,

mengenai firman-Nya, ,# 6 ai; *tebih baik dari serikt
billan," ia berkata, "Amalan pada malam itu lebih baik
daripada amalan seribu bulan (pada selainnya).-r881

Ada yang me,lrgatakan batrwa maknanya adalab mairn qadr

lebih baik dari seribu bulan )ang tidak ada malam qadr-nya. Mereka

)rang bery€ndryat demikian melryebuikan riwayat berikut ini:

378ffi.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
tentang ayat, #,,4 ef *Lebih baik dan seribu bulan," ia

berkata, 'Maksudnya' adalatr png tidak ada malam qadr-

It80 Al Mawardi dalanAn-Nutcatwa Al Uyttn(51313).
r88r As-Suyuthi dalarrAd-Durr Al Mantsur (8/563).
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nva.r'1882

Pendapat lainnya adalah sebagaimana riwayat berilut ini:

37865.Ibnu Humaid menceritakan kepa{a kami, ia berkata: Hakkam

bin Salm menceritakan kepada kami dari Al Mutsanna bin

Ash-Shabbah, dari Mujahid, ia berkata, "Dulu di kalangan bani

Isra'il ada seorang laki-laki yang biasa,shalat malam hingga

pagi, kemudian pada siang harinya berjihad melawan musuh

hingga sore. Ia melalcukan itu selama seribu bulan. Allah lalu

menumnkan ayat, ,.ri 6t eTorffi U'Malam kemuliaan itu

lebih baik dari ieribu bulan', (batrwa) shalat malam pada

. malam tersebut lebih baik daripada amal lakiJaki tersebut."r883

Pendapat lain sebagaimana riwayat berikut ini:

37866.Abu Al Khaththab Al Jarudi suhail me,nceritakan kepadaku, ia

berkata: Salm bin Qutaibah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Qasim bin Al Fadhl menceritakan kepada kami

dari Isa bin Mazin, ia berkata: AInr katakan kepada Al Hasan

bin Ali RA, "Wahai yang menghitamkan wajah orang-onmg

beriman, kau menyengaja kepada laki-laki ini, lalu berbaiat

padanya :yakni Mu'awiyatr bin Abi Su$rc1r." Ia lalu

berkata" "sesungguhnya telatr diperlihatkan dalam mimpinya

, mimbarnya, k*ralifah demi khalifatr, lalu hal ilu terasa_berat

otehnya.-Allah lalu menunrnkan ayat, i;SArl:;t13t
. 'sesungguhnya Kami telah membeilan lcepadamu al lautsar

(sebuah sungai.di surga)'. (Qs.Al Kautsar [f08]: l) Serta E]

,# 6 eT rIir':ii@ )$ ur Jl;'i-ui GD'.Si )a e"{;1

Abdnrrazzaq dalam tafsir (3t445), Al Mawardi dila,Irl An-Nukat wa Al uyn
(61313), dan Al Qurthubi dalam tafsir (20ll3l).
Ibnu Katsir dalamtafsir (14/405).
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'sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al fur'an) pada

malam lcemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam

kemu.liaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu

bulan'. Maksudnya adalah Raja bani lJma11/ah'."

Al Qasim berkata, "Raja bani Umalyatr lalu menatran kami,

ternyata itu adalatr seribu bulan."lE&

Pendapat yang paling tepat mengenai ayat ini adalatr pendapat

yang menyebutkan batrwa amalan pada malam qadr lebih baik

daripada amalan seribu bulan yang tidak ada malam qadr-nya. Adapun

pendapat lainnya, adalah pendapat-pendapat yang batil, tidak ada

dalilnya yang berupa khabar maupun logika, serta tidak terdapat di
dalam Al Qur'an.

Firman-Nya, ;t ,fe6frL6 'Clt2^K{Xi'Jli *Pada

malam itu tuntn malaikat-malailat dan Malaikat Jibril dengan izin

Tuhannya untuk mengatur segala u.F1tsan." Para ahli tafsir berbeda

pendapat mengenai takwilannya

Sebagian mengatakan bahwa makranya adalah, para malaikat

turun pada malam qadr, termasuk Jibril. A ,fed Ji,\,"Dengan izin

Tuhannya untuk mengatur segala urusan," yaitu semua urusan yang

ditetapkan Allah pada tahun itu, berupa rezeki, ajal, dan sebagainya.

Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

37867.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
mengenai firman-Nya, ;t,fe "(Jntuk mengatur segala

urusan," ia berkatao "[Jnhrk menetapkan pada malam itu apa

yang akan terjadi pada tatnrn itu hingga malam qadr

At-Tirmidzi dalamls-Szzan (3350), Al Hakim dalanAl Mustadrak (3/187), ia
berkata, "Sanad im shahih, dan yang nrngatakan perkataan ini kepada Al
Hasan bin Ali adalah Sufyan bin Al-lail, sahabat ayahnya."
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(berikubrya)."lEEs

Berdasarkan pemaknaan ini, maka khabqrnya sudah sempuma
sampai di sini, dan tempat waqafrDxa adalatr ;i ,fe
, ,r- A1?y,T9 **gatakan bahwa malcna ayat, " 'O,lft''K$fi tfr,
;l,t:4i;t!Jrtr *Pada malam itut tuntn malairutit-malaikat dan
Malailrat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala
urusan," adalah, tidaklah para malaikat ifu be{umpa dengan orang
beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali mereka
mengucapkan salam padanya..Mereka )Nang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat berikut ini:

37868. Diceritakan kepadaku dari Yatrya bin Zifd Al Farr4 ia
berkata: Abu Ba]cr bin Alyasy menceritakan kepadaku dari Al
Kalbi, dari Abu Shdih, dari Ibnu Abbas, batrwa ia mernbaca gp

iy: yft y "dari setiap orang (salam) kesejatrteraan,'.1886

Orang yang membacanla dengan qira'at ini mengarahkan
pemaknaan grjt ,y';r: dengan makn4 dari setiap malaikat. Dengan
demikian, rir6nurutnya maknanya adalah, pada malam itu tunrnlah
para malaikat dan Jibril dengan seizin Tuhan merek4 dan dari setiap
malaikat adalatr ucapan salam bagi orang-orang beriman, baik laki-
laki maupun perempuan

Me,nurut saya, qira'a, tersebut tidak boleh,.lantaran kesamaan
alasan para atrli qira'at yang m€,nyelisihinyra. Lagipula ini me,nyelisihi
apa yang tercantum di dalam mushaf-mushaf kaum muslim, karena
pada mushaf kaum muslim, lafaztr ;i tiaa* dicanturrkan dengan
hurufyaa', dan bila dibaca git'B'n,akan disertai htxtrf hamzah,
sehingga pada tulisannya *f.p* hurufyaa'.

Pendapat yang benar me,ngenai ini adalah pendryat yang telatr

Abdurazzaq dalam tafsir (3 I 44i6).
Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (3l2&o) dan Ibmr Athiyah dalam Al
Muhonar Al Wajiz (5 I 506)

rtrJ
Itt6



TafstuAh:Ihatui

kami sebutkan sebelumnya, sesuai dengan penalorilan Qatadah.

Firnan-Ny4 ;;tg#ifi|, "Malam itu (penuh)

lesejahtaaan sampai terbil fajar," maksudnya adalah keterbebasan

malam qadr dari segala k€burukan, dari permulaannya hingga

terbitnya fajar pada malam tersebut

Pendapat kami dalam hal ini dinyatalcan pula oleh para ahli

tafsir. Mereka png berpe,ndryat demikian meiryebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

37869.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur me,nceritakm kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadalu
menge,nai firman-Np, eif, "Malam itu lpenutt)
kcsejahteraan," iabe*at4 "(Maksudnya adalah) kebaikaru Ji
;"fVy' Sampai terbit faj arr. rrt 8t7

37870.Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
meirceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kcpada kami dari Qatadat\ tentang ayat, 4fu@, i,fg
"Unfitk mengatur segala urwan: Malam itu (penuh)

kcsejahteraail," ia bertat4 'Malcsudnya addalt malam itu
seluruhnp, hingga te,rbitrya f"j.t.-t ttt

3787l.Abu Kuraib memceritakan kepada kimi, ia berkata: Waki
meirceritakan k+ada kmi dari Isra'il, dari Jabir, dari Mujahid,
mengenai fimran-Np, fig#eii1 "Malam itu (penuh)

lcesejahteraan sampai terbit fajar," ia berkata, "(Maksudnya
adalah) kesejalrteraan pada segala urusan."l 88e

37872.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman ei$ *Malam itu (penuh)

t887 AMurrazzaq dalam tafsir (3/a0Q.
rsEE Lihat arsar yang lahr, dan Al Ma*zrdi dalrrm An-Mrkat wa Al Uyun (6/3l$.ttt' Muj"hid dalam taftir (hal. 741).



kcsejahteraan," ia berkata, '"Tidak sesuatu pun padanya

kecuali semuanya baik, ;irt d!;; $ 'So*poi terbit fajar '. "rEe0

37873.Musa bin Abdinahman Al Masruqi msnceritd(an kepadaku, ia

berkata: Abdul Hamid Al Hamani menceritakan ke'pada kami

dari Al A'masy, dari Al Minhal, dari Ab=dtrnatrman bin Abi

Laila, mengenai firman-Nya, eY@ f,fe "(Jntuk

mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) lcesejahteraan," ia

berkatq "Tidak terjadi perkara pud*).."tt"

Firman-Nya" ;StUe;. "Sampai terbit fajar." maksudnya

adalah ilaa mathla' alfojr"sanrpai terbitrya fajar".

Ada perbedaat qirabr di kalangan ahli qira'at pada firman-

Nw;:rt ey# "So poi terbitfaiar."

Pada umumnya ahli qirabl selunrh negeri (selain Yatrya bin

Watsab, Al A'masy, dan Al Kisa'i) membacany^ ;fi$, dengan

fathah pada huruf laam. Malaranya yutu hattaa thuluu' al fair
..sampai terbitrya fajaf'. Orang Arab mengatakan thala'at asy-syams

: thulitu'an wa mathla'an"matahari terbit".

Yatryabin Watsab, Al A'masy, dan Al Kisa'i membacanya gL

Pt Y,, dengan kasrah pada huruf laam.rBez Maksud mereka adalatr

SurchAIQadr

r8e0 Ibnu Katsir dalam tafsir (14/408).
r8er lbid.
t8e2 Al Kisa'i membacanya F 'Jr.rL, dengan kasrahpadahvuf laam.

Alili qira'at yang lainnya membacanya, *, denganfathah padahtruf laam,

yatai thuluu' al fajr "terbitnya fajar", yaitu mas;hdar dai thala'at asy-syams

mathla'an wa thuluu'an. Maknanya adalah, malam itu penuh kesejahteraan

sampai terbitnya fajar, yakni hrngga waktu terbitnya'
Semua kata yang polanya seperti fa'ala - yaf'ulu, seperti qatala - yaqtulu,

thala'a - yathlu'u, mzka mashdar-nya dan ism rnakan'nya mengikuti pola

mai'al, denganfathah pada humf 'afn, seperti al maqtal dan al madkhal. Ada

juga seperti al mathli' dan al manbit yang tidak mengikutif '/-nya.

elasan- Al Kisa'i adalah al mathla' adalah tempat terbitnya, sehingga

bermakna mashdar. Al Kisa'i berkata, "Orang yang meng-,tasrai-kan huruf
laam,berurti dai thala'a - yathli'u, danpolayathli'u int sudah mati (tidak lagi
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mencukupkan dengan r,sra daripada mashdar, dan mereka meniatkan

itu sebagai mashdar.

Menurut kami, qira'at yang benar dalam hal ini adalah dengan

fathah pada huruf laam, karena malananya menurut batrasa Arab

nemang demikian, sebab al mathla', derrgalnfathah padahuntf laam

adalah ath-thuluu', sedangkan al mathli', dengan kasrah adalatt

tempat terbit, sedangkan ini tidak ada kaitannya de'ngan tempat terbit

di sini.
, i lt , . r ir ' Akhiisuialr Al Qadr

G08

porpuler). Banyak sekali logat Arab )arg sudah tidak lagi digunakan. Sap tahu

balrwa setiap kata yang berplafo'ala - yafilu, deogan lcasrah pada huruf 'ain,
sebutan tcEpah]/a a&lah al mafil, @ mashdar'tya adrlch nafil. Afu
mcngatakan jalasa - yajlisu - majlisan. Terryatnya (erpat dudt*) a&lah aI
majlis. Dimikian jaga tha'ala - yathli'u - mathli'on. ladt al mathli' adalah

sebutan terpat."
Al Farra 

-berkata, 
"Orang yang meng-lcasrah-lan hunrf laan bcrarti

menenpatkan ism pada posisi mashdar, seperti rmgkapan alaamtuka
karaamatan, dan a'thaituka 'athaa'an, sehingga memisahkan ism dzri teryat."
Silakan lihat Hujjah Al Qira'at (hal. 768).
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SURAH AL BAYYINATI

'# &','|fi Kr*rG 
=6if +.1 U Wlii & )

q@4!KL!.@lfgti*Wi-{t'd3;;@'i;:r
'q'i iV c )i!u$1,#i Vj'r-$i t*

"Orarrg-orangkafuyalniAhliKitabdmtorang-otolng
ntu,synk (mmgatalan, bahwa mercka) finak al<ar.

meninggall<ffi (agmur.yo) sebehrm datans kepada mercla
bukti yarlg nyata, (yaitu) seor(mg rasrl dmi Allah

(Ivluhartmad) y urs membacal<mr lembaran y ang disl,l.cilloln
(N Q*'mr), di dalamrrya tudnpat (isi) Kitdb-Kitdb yolng

lu:rus, D m tidaklah b efi ecah b etah or drlg - oft mg y utg
d.iilal;olrwlluln N Kitab (lrapda merclc;a) melainlcmr sesudah

data,ng kep ada mer el,,a bukti y drrg rry dto."

(Qs. Al Baryinah [98]: 1-4)
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Para ahli tafsir berbeda Pendapat teirtang pe'nalorilan firman-

N*'$iffi! fr'# |{.J5 
=5iiJ.1'u 

W t -li & t iorang-
orang lalir yaloi Ahli Kitab dan orang'orang musyrik Qnengatakan'

bahwa mereka) tidak akan mminggalkan (agamanya) sebelum dqlang

kqada mereka bufui yang nyata."

Sebagia meirgatakan bahwa maknanya adalalt .orang-orang

kafir dari kalangan atrli Tagrat dan I4iil, serta orang-ora[g musyrik

para penyenrbah bertrala, '& "(Tidak akm) meninggalkan, " sampai

datang Al Qtr'an k€pada mereka. .,, ,

Pendapat kant dalam hal ini dinyatakan pula oleh para ahli

tafsir. Mereka png berpe,ndapat demikian menyebutkan riwayaf

riwayat berikut ini:

37874.Muhanrmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia'berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, iaberkata: Isa 4gncerilakan
kepada karri, Al It'arits meirceritakan ke,padaku' ia.berkata: Al
Ilasan menceritakan kqpada ka{ni, ia bef$ata:'. Warqa

meoceritakan kepadq kui, sqquanya aetpq, Abi Nqitlq darr

Mujahi4 mengenai firman Allalu |# ,"1Tidak .@lr)
meninggalkan," ia b€*ata' 'Mereka tidak akan berh€Nlti

37875.Ibnu AMil A'la meirceritalcan kepada lorni, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

me,ngenai firman-Np, '& "(Tidok akqn) meninggalluno, ia

b€rkata, "(Tidak akan) berhenti dari apa )a$g selama ini
mereka anut."l8%

37876.Bisyr me,nceritalcan kepada kami, 'ia berkda: 'Yazid

menceritakan kepada kasli, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang iviit, 'q:"-$&'#

Mujahid dalam tafsir (hal. 742) dqn lbnu Abi Hatim dalam i"ei, tfOrylill
Abdurrazzaq dslam tafsir (314/;7) &o Ibnu Abi Hatim &lam taeq (!9445e).

t893
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*Tidak alan meninggallwn (agamanya) sebelum datang

kepada mereka bulai yang nyata," ia berkata, "Maksudnya

adalah Al Qur'an ini."l8es

37877.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Waltb

mengabarkan kepada kami, ia'berkata: Ibnu Zaid berbicara

"'" mengenai firman Allah, '& K,gr; "Orang-orang musy'ik

(mengatalcan, bahwa mereka) tidak akan meninggallan

(agamanya), " ia berkata" 'Mereka tidak akan berh€nti sarrpai

datang kepada mereka yang dapat menghentikan."lEs

Sebagian lain mengatakan batrwa malaranya adalah, Attli

Kitab, yaitu kaum musynh tidak alcan me,ninggalkan sifat Mutrammad

di dalam kitab mereka, sampai beliau diutus, n,lmun ketika beliau

diutus, mereka berpecah belatr mengenai itu.l8e

Pe,lrdapat yang lebih tepat mengenai ini adalatr, maknanya

yartu, orang-orang kafir dari kalangan Atrli Kitab dan orang-orang

musyrik berpecatr belah mengenai perkara Mghammad, sampai

datangirya bgkti yang nyata kepada mereka" yaitu Allah mengutusnya

sebagai utusan kepada maktrluk-Nya, yaitu seorang utusan Allah.

Firman-Nya,'b#; " (Tidak akan) meninggalkan (agamanya),"

mentrnrt saya kata ini di sini berasal dari infikaak asy'syai'ain

ahaduhumaa al aakhar'terlepasnya dua hal (yang tadinya menyatu),

yang satu terlepas dari yang lainnya'', karena itu bisa diungkapkan

tanpa khabar. Jika ini bermakna rnaa zaala, tentu akan memerlukan

khabar agar maknanya sempurna. Lalu beri}utrya diawali dengan

redalrsi il'i\;r, yaitu kata nakirah (indefinitif) yang menjelaskan

't;gy,tua*o'i7oh(defi nitio,sebagaimanadikatakan@1#.i/]t-it

Al Mawardi dalm An-Nulut wa Al Uyun (61316),

Kami tidak menemukannya dengan lafaztr atau sanad iti dalam referensi
referensi yang ada pada kami.
Ini perkataan Abu Isa, sebagaimana disebutkan oleh Al Mawardi dalam An-

Nukatwa Al Uyun (5/315).

tE95
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J6 "Yong mempunyai singgasana, lagi Maha Mulia, Maha Kuasa

berbuat." (Qs. Al Br,rnruj [85J: 15-16) Allah lalu berkata, "Sampai

datang kepada mereka.bukti perkara Muhammad batrwa dia adalatt

utusan Allah, yang Allah mengutusnya kepada mereka.

Allah lalu menerangkg al bayyinah Oukti yang nyata), yaitu

"Al Bayyinah," itttadalah ',i9,6*$.$'n3;; "seorang rasul dari

Ailah (Muhammad) yang membacakan lembaran yang disucikan (Al

Qur'an)). Maksudnya ,.dql"t y -an€ membacakan lembaran yang

disucikan dari ketaiitan. rrJ$lKW. "Di dalamnya terdapat (isi)

Kitab-Kitab yang lurus." Maksudnya adalah, di dalam lembaran yang

disucikan itu terdapat Kitab-Kitab Allatl yang lurus, tidak ada

kesalatran pd-ya karena itu berasd dari sisi Allah.

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para atrli

tafsir. Mereka yang berpe,lrdryat de,mikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

37878.Bisyr mencerita[an kepada kami, ia berkata: Yazid

me,nceritakan kepada lomi, ia bsdota: Sa'id me,nceritakan

ke,pada kami dari Qatadab, tentang ayat, tJltri li, l;t'- i1'n3;6
'(Yaitu) seorang rasul dari Allah (Muhammad) yang

membacakan lembaran yang disucikan (Al Qur'an),"
menyebutkan Al Qur'an dengan sebaik-baiknya dan

memujinya dmgan sebaik-baik pujian."r 8e8

Firman-Nya,U,i:i{V);:r$ylSfitt},}'u-lit"6"Dan
tidaHah berpecah belah orang-ora)ng yang didatangkan Al Kitab

(leryda merefta) melainftan sestdah datang ftepada merela buWi

yang nyata," maksudnya adalah, dan tidaldah berpecah belah kaum

Yahudi dan Nasrani menge,nai perkara Muh'ammad SAW, mereka

mendustakannya. 4i'ieQ3.'U,iy 
*M"lotnlan sesudah datang

lrepada merela bufui yang nyata." Maksudnya adalatr setelah

tM Al Mawardi dalanAn-Nulat wa Al Uyn (61316) dari Qatadah.
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datangnya 2i$ "Bubi yang nyata," kepada orang-orang Yahudi dm
Nasrani, y"aitu keterangan telrtmg p€*ara Mutrammad, bahwa dia

Rasul y"ng Allah utus kepada makhluk'N)ra. Tatkala Allah

mengutusnla, mereka berpecah belah mengenainp, sebagrm

mendustakaonya dan sebagian lain beriman, padatral sebelum dia

diutus mereka tidak berpecah belah mengenainya, bahwa dia adalah

seorang nabi.

ooo

$f;r, jiAii$jitl'u-$1|".r*'fr bfl.trftfi t:,
'#b.:oti'{r7$i

"Padalrrrl nrrrel<a frdak dis'n"fitrr:cr;uli ilpayd nenyenibah
AJlahilengor-mrltnuntkr'rr.lcrrrratrrr-llr,Pada,Nyoilalorlrt
lnaialarl<an) agant yarrg htnts, dar sWya ntrr.elct
mrlndfuikan shala ilm rnemanaikrrr- zM; dm yoll8

ilernrikion iailah olgutut y arrg bn'us."

(Qs. Al Bayyinah [98]: 5)

Maksudnya adalah, dan tidaldah Atlah mernerintahkan orang-

orang Yatrudi dan Nasrani, ),ang mereka adalah Ahli Kitab, kecuali

supa,)/a mereka menyembah Allah"

Firman-Nya, tlil'ur* "Dengan memurnilcan ketaatan

kcpada-Nya dalam (menjalanlcan) agama," maksu&rya adalalt

deirgan me,rnurnikan ketaatan kepada-Np, tanpa mencampur ketaatan

kepada Tuhan mereka dengan kesyirikan. Namun orang-orang Yahudi

mempersekutukan Tutran mereka dengan mengatakan bahwa U?atr

adalah putra Allah. Orang-orang Nasrani juga demikian, de,lrgan
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mengatakan bahwa Al Masih adalah putra Allah, serta mengingkari

ke,nabian Muhammad SAW.

Firman-N y %',fiL 4 Yang lurus.'

Penjelasan tentang hanafiyyah telatr dike,rntrkakan beserta

dalildalil yang menguatkannya, sehingga tidak perlu diulang hanya

saja di sini kami akan menge,mukakau sebagian riwayat yang belum

disebutkan. Mereka )rang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berilut ini :

37879.Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Afhku me,nceritakan kepadakq ia berkata: Parnanku

menceritakan kepadaku, ia bedora: Ayahlnr me,lrceritahan

kepadaku dari ayahnp, dari Ibnu Abbas, menge,lrai finnan-

Nw i1llrli['Ucfi "Dengan memurnilun kctaatan lcepada-

Nya dalam (menjalankan) agama yang lurts," ia berkat4''Berhaji dengan penuh kepasrahan dan tidak

mempersekutukan. Allah ffirmm,',fJi l3l; 'ii1\ lH;
'Dan supaya mereka mendirilcan shalat dan menunaikan

zakat', s€,rta menunaikan haji. '4^^b-, 6:'{t 'Dan yang

denikian itulah agama Wng lut't s' .';r8e

37880. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, it.ltl"Jgt

'J{Lr}11';$4i fi bf$. "Padahal merelca tidak disurah

keanali supaya menyembah Allah dengan memurnikan

kctaatan kepada-I,lya dalam (menjalankan) agame yang

lut1ts," ia berkata, "Al hanaftyyah adalatt khitaq penghfiaman

(menikahi) ibu, anak p€rempuan, saudara perempuan, bibi dari
pihak bapak, dan bibi dari pihak ibu, serta melaksanakan

rsee Al Mawardi dalarn An-Nulcat wa Al Ww, (6R17) dan Ibnu Athi).ah dalam Al
Muhanar Al Wajiz (51508).
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haji."lso

Firman-Nya,',fji131;t!3il$j "Dan supaya mereka

mendiilran shalat dan menunaikan zakat," maksudnya adalatr, dan

supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

'i:;;:: Fhnan-Nya, '# b-- ilj'it *oah yang demikian itulah agama

yani' lurus," maksudnya adalah, yang disebutkan ini, yaitu yang

diperintahkan kepada orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan

orang-orang musyrik, adalatr agama yang lurus. Al qayyimah yang

dimaksud adalatr al mustaqiimah al 'aadilah '!ang lurus".

Disandangkannya kata diin kepada al qayyimah (sehingga menjadi

kalimat majemuk), sedangkan ad-diin adalah al qayyim'lang ltrrus",

berfrurgsi sebagai na't (sifat) kare,lra lafazhnya befteda. Ini dalart

qira'atAbdullatr, sebagaimana disebutkan kepada kami adalah,'elj1 t
4t'i!$. fa'nits-nyal$karena dijadikan sifat al millah (agama),

seakan-akan dikatakan wa dzaalika al millah al qayyima&, bukan sifat

dui al yahuudgryah dan an-nashraaniyyah

"?endapat kami dalam hal ini dinyatahan pula oleh para atrli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

37881. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

me,lrceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, te,ntang ayat, i7 ;irt b-: fifit "Dan

yang demikian itulah agama yang lttrtts," ia berkata,

'Maksudnya adalatr agirma yang de'ngannya Allatt mengutus
'' Rasul-Ny4 menyandangkan pada diri-Nya dan
:rir: meridhainya.,,lsl

37882.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

Ibmr Abi Hatim dalam tafsir (10/3454).
Ibid.

t900
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mengexrai firman-Nya, ii7 $*xitob'Kitab yang lurtts," dalt

1'n, ilji2 "Dan yang demikian itulah agama lang lurus)'

Ia 
-berkata, ..Itu artinya sarn4 qayyimah adalah mustaqiimah

mu' tadilah I 1** I 
.rrl 

902

ooo

i ij6 tr( tlji 3L@ t;Ji',! ? $i\
*-ifiE')

VUY'ftl r( a |-.$ifi;',{ fli 6 iri;6 Aii'31

,Llt

"sesrngguhny d onmg'orangllafit Wltni AhliKitab d,,rr

a, ong- i rng mresyrilc ( ll<dl ttwfltk) l<e N u aka J ahrman;

-oit* kallvarl di dalorvrry a. Mqeka iat addah sebt4ntk'

Uw'uk nwldrluk, Sesungguhrty d oftmg'orarrT, yangfuimart
Aan iriwngmia!@i 6,nl61l slralih, nr41relca itu adalah sebailc'

borkmalihluk."

(Qt. Al BaYYinah [98]: 6'7)

Maksudnya adalatr; sesungguhnya orang-orang yang kafir

terhadap Allah dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, lalu menginglcari

kenabiannya, dari kalangan Yafuudi, .Nasrani, dan orang-orang

musyrik, mereka semua Vir-y'&l(q "(Alcan masuk) lce Neraka

Jahanam; merelw l@t(at di dalamnya." Maksudnya adalah, mereka

menetap, tinggal di dalamnya selamany4 tidak akan pernah keluar

reo2 Kanf tidak nrnemukannya dcngan lafazh atau sanad ini. Al Mawardi dalam

An-Nulat wa Al uytn (6t317) mnyebutkan malman)ra, lafirzhnya: Dan itu

adalah agama urnat Yang lurus.
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darinya, dan tidak akan mati di dalamnya

Firman-Nya, -*Jti F ? $t "Mereka itu adalah

sebuntk-buruk makhluk," maksudnya adalah, orang-orang kafir dari

kaiangan Alili Kitab dan kaum musynk adalatr sebunrk-buruk

maktrluk yang diciPtakan Allah

orang Arab tidak menyertakan hamzah pada kata al bar$ryah,

dan para ahli qirabr selurutr negeri membacanya tanpa hamzah,

kecuali riwayat dari Nafi bin Abi Nu'aim, karena sebagian mereka

meriwayatkan darinya batrwa ia mernbacanya dengan hamzah,-untuk

ini ia berdalih dengan (qira'at pada) firman Altatr, W6,F*
"sebelum Kami menciptakannya." (Qs. Al Hadiid 151): 22), dan itu

(yalari kata al bariyyah) adalah benttrk fa'iilah dari itu (yakni dari

nabra'a).

Adapun yang tidak menetapkan hamzah, ada dua alasan tidak

menyertalcan hamzah:

Pertama: Mereka me,lringgalkan huruf hamzah padanya

sebajiimana meninggalkannp pada kata al malik, padatral kata ini

me,rrrpakan maf'al dafr alalra atalg la'aka, danpadakatayaraa, taraa,

sertanaraa, yang merupakan bentuk yafal dari ra'aitu.

Kedua: Mereka menganggapnya sebagai bentukp 'iilah dai al

baraa, yaitu at-turaab "tanah". Diriwayatkan dari orang Arab

ungkapan bi fiil@ al baraa, maksudnya adalah bi fiifta at-turaab "di

mulufinu ada tanah".

Firman-Nya,'i;fi 'E i,41 q;J;3i $;r,;i(.irii 3t
"sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerialwn amal

sha.tth, mereka itu adalah sebaik-baik maffiiluk," maksudnya adalah,

sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya, Muhammad, serta menyembah Allah dengan memumikan

ketaatan kepada-Nya dalarn menjalankan agama yang lurus,

mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mematuhi Allah dalam
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segala yang diperintahkan dan dilarang-Nya

Firman-Nya, '*if iri Jjl "un"*o itu adalah sebailc-baik

makhluk," maksudnya adalah, barangsiapa ada di antara manusia

melakukan rtq maka merekalah sebaik-baik makhluk.

37883.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin

Farqad menceritakan kepada kami dari Abu Al Jarud, dari

Mnhamrnad bin Ali, tentang ayat,5-jfr'/;i,gt "Mereka itu

adatah sebaik-baikmaHtluk," UatrwaNaUi SAW bersabda Ljf
|:W'rp E 

*Cnglu", *W, dan golonganmu)'t%3

-,i'7;l$-ur*-'ff$V u,st gi & G;'+'r$6
E

:43,#derY;ei;;i#51
"Balasat mqeladi srsi Tuhsn mrrrel<a ialah t nsi Ad"

yong nengalir dibawalmyo sangai.nngoi; mrr:elcr-lc;kal di
dalarmya selama-lamany* Nlah ddlw tefiadup nqelcn
dan mqeka pun ridlvlnpada.Nya. Yang dcrnikiarJ ittt

adalah (balasurJ) b ag1 orung y arJg takut lnp odo T ulrorvty a."

(Qt. Al Bal.yinah [98]: 8)

Maksudnya adalah, ganjaran mereka yang beriman dan

mengerjalan arnal-amal shalih di sisi Tutran mereka pada Hari Kiamat

adalatr ;tL Li*usurga Adn," yalmi kebun-kebun tempat tinggal yang

susatr bepergian di dalamny4 dan di bawah pepohonannya mengalir

sungai-sungai.

re03 As-suynthi d^lan. Ad-Dun Al Man*ur (8/589), rcnisbatkannya kepada Ibnu
Mardawaih dari Ali.
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Firman-Nya 6$.e-1$"Merela lrct(al di dalamnya selama-

lamanya," maksudnya adalatr, mereka tinggal di dalamnya selama-

lamanya, tidak akan keluar lagi darinya, dan tidak akan mati di
dalamnya. ii frl ii--, *Allah ridha terhadap merelca," karena

mereka menaati-Nya sewaktu di dunia, dan beramal untuk

keselamatan mereka dari siksa-Nya ifi,. 'a;illi "Dan mereka pun

ridha kepada-Nya," dengan balasan yang .diberikan-Nya ke'pada

mereka saat itu atas ketaatan mereka terhadap Tuhan mereka sewaktu

di dunia, dan atas itu Allah mengganjar mereka dengan kemuliaan.

Firman-Nya, ,'ij i# :d i$s "Yong demikian itu adalah

(balasan) bagi orang yang talai kcpada Tuhannya," maksudnya

adalah, kebaikan yang Aku sebutkan ini dan Aku janjikan pada Hari

Kiamat bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih 'r# :A
iij"Aagl orang yang talat kepada Tuhannya," sewaktu di dunia" baik

secara tersembunyi maupun terang-terangan, sehingga ia pun takut

kepada-Nya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap-

Nya dau menj auhi kemalcsiatan-kemaksiatan terhadap-Nya.

Aktrir surah 4# 1\, att o*dulillah.

ooo
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SURAH AZ.ZALZALII}T

"affi;;tJ
i6; @ qcit,).,1*i,;;t@ cxl; f;rt 4$ $t

6€r\si.,ir,@ (tL.!'3";3 ,t;';
,:3@ ww66,igji335;,4i@

ifiXua:"iJ-orr@ iil# t1 16i{-t-
@t; ,/. tt

tF

" Apahila }nfini digoncarJgl@rJ dmgm goncongerrtrJy o (yang

datrsyat),dfrr.bu7.;iia.1lahmmgehtml<,anbebart'bebanbqat
(y arrs dil<m&'ms) ny a, dmt marnlsia bqtany ar'Mmgapa

bumi (iadi be3ini)?' Psdn horri ittt butrli menceritalcmr

bqitany a, l<mena sesunggulmy a Tuhmtnru teloh

metnqintaht<m (yang dernikiun iat) l<epadaty* Padahari
itu ,rnalrrusia l<ehnr (df,ri kubu,rtry a) dalart l<eadnsrl yolng

b ermac arn rnc,(; drr\ flp ay d dip e/:lilwtlrfl, W fu mq el<n

(balasan) pelcniaan msela. Barurtgsiapa yartg

mangrrriatolnl<ebail<m sebqot dzanah pun, niscoya ilia

$(#-ij

6t



Swahf*ZaltMt

dl<f,rlrneliholt(balasan)nya.Donbmongsiapayang
mengerial<mrl,cialwtan sebqat dzanah ptm, niscaya ilio

alcan melilwt (balasm)nya pulo."

:.. (Q* Az'7-alzalah [99]: l'8)
,:,

Allah Ta'ala berkata, #{ 9$ rSt *Apabila bumi

digoncanglran," saat terjadinya Kiamat VlJl *Dengan goncangannya

(yang dalxyat))," sehingga berguncang hebat.

Az-zilzaal adalah mashdarbila huruf zqy-nya kasrah,dan bila

fathah maka sebagai isim. ,42-zilzaal Cn-idhalah-kanrrya

(disandangkannya) kepada al ardh (sehingga menjadi CLV), dan itu

adalah sifatry4 sebagaimana trngkapan la alcramtuka karaamataka,

yang artinya la alramtuka karaamatan "sungguh, aku

menghormatimu dengan penghormatan yang sepenuhnya". Bentuk

redaksi (tU; t*gat bagus, kare,lra serasi dengan pengujtmg ayat-ayat

setelahnya

37884.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan ke,pda kami dari Asy'ats, dari Ja'far, dari' 
Sa'id, ia berkata, '?ernah terjadi gernpa bumi pada masa

Abdullatr, lalu Abdullatr berkata, 'Mengapa kamu? Sunggtrh,

seandainya ia berbicara, maka terjadilah Kiamat'."

Firman-Nya, q6rt,j,i'li # "Dan bumi telah

mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)f,ld," maksudnya

adalah, dan bumi telah mengeluarkan orang-orang mati yang

terkandung di dalam perutnya dalam keadaan hidup. Mayat di dalam

perut bumi adalatr beban beratnya, dan yang hidup di atasnya adalatt

beban berat di atasnya.

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para atrli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:
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37885. Mnhamrnad bin Sinan N Qazzaz menceritalcn kepadakq ia

berkata: Abu Ashim menceritakan kepda kami dari Syabib,

dari Ikrimatl, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ;.43
qcfi,j,;*i "Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban

berat (yang dikandung)f,la," ia berkata, "(Maksudnya adalah)

orang-orang yang mati."l ry

37886. Muhammad bin Sa'd me,lrceritakan kepadaku" ia berkata:

Afhtu menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

me,nceritakan kepadakq ia berkata: Ayatrku me,lrceritakan

kepadaku dari ayahnp, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Np" 11A1,)i*i ;r{li "Dan bumi telah mengeluarkan

beban-beban berat (yang dikandung)f,la," ia berkata,

'MakSudnya adalah orang-orang yang mati."l$s

37887. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepadaku, semuanya dari lbnu Abi Najih, dari Mr{ahid,
te,ntang ayat, t1vfi,?i*i;;1i "Dan kmi telah

mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)rtya," ia

berkata" '(Maksudnya adalah) yang di dalam lntbur."ls

Firman-Nya, 6 (, jiitf Jltti "Dan manusia bertanya,

'Mengapa bumi (jadi begini)'?" maksudnya adalah, ketika bumi

berguncang pada Hari Kiamat, manusiaterkatao "Me,ngapa bumi jadi

begini, apa yang diceritakannya?- 66 LrL #i*poao hari itu
btmti menceitakan beitanya." Mengenai ini, Ibnu Abbas berkata

sebagaimau riwayat berikut ini:

37888.Ibnu Sinan ti Qazzazmenceritalcan kepadalcu, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami dari S)rabib, dari Ikrimah,

Ibnu Abi Hatimdalam tafsir (104455).
Ibid.
Mujahid.dalam tafsir (hal. 742).

t9fl
t9o5

t906
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dari Ibnu Abbas, m€ngemai firnan-Nya, (L(iltfJl6i "Dan

manusia bertanya, 'Mengapa ktmi (iadi begini)'?" Ia berkatq

"(Maksudnya adalah) orang p"6r.ule07

Firman-Nya, 6Ui 3,';i *;i "Pada hari itu bumi

menteritakan beritanya," maksudnya adalah, pada hari itu bumi

me,lrceritakan berita-beritanya. Pendapat yang kami kemukakan dari

Abdultah bin Mas'ud, bahwa bgmi menceritakan beritanya adalatt

berbicara" yaitu bumi berkat4 *Allah memerintatrkan ini kepadaku,

mewafiyrkan ini kepadaktr, s€,rta mengzffianlcu melakuhannya."

Adaprur Sa'id bin Jubair, sebagaimana riwayat berilcut ini:

37889. Abu Kuraib m€nceritakan kepada kami, ia berkata: waki

me,nceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abdil Malik, ia

berkata: Aku pernatr mendengar Sa'id bin Jubair saat shalat

Maghrib memexnbaca rjlpf '"* i+'r '?ada hari itu bumi

merrberitatrukan beritanya'. i"A'p;"h me'mbaca, 3"#
69 " menceritalcan beritanya. "l9os

Seolah-olatr makna 3'$ menurut Sa'id adalah 4
'tnernberitahukan". Me,tnberitahukan beritanya adalatl mengeluarkan

beban-beban beratnya dari dalam perutnya ke atas permukaarmya.

Mennnrt saya, pendapat ini maknanya shahih.

Talo*,ilnya mqlurut pema*naan ini adalah, pada hari itu bumi

menerangtcan beritanya dengan guncangan dan gemp4 serta

me,lrgeluarkan orang-orang mati dari dalam peruhya ke atas

permukaanny4 dengan watryu Allah kepadanya q9 izin Allatt

keppflanya untuk itu. Itulah makra rrian-N1a, 6 {;tl3ii,tl\
"Kanrena sesungguhnya Tuhanmu telah memeintahlan (yang

demikian itu) kcp adanya."

Ibou Abi Hatim dalam afsir (104455) dan Al Mawardi dalamAn'Nulut wa Al
Uyn (61319), tarpa rrnisbaikamya kepada siapa pun.

Lihat Ibnu Athifh dalanAl Muhanar Al Waib (5/51l).

t907

t9a
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Pendryat kami dalam hal ini dinyatahan pula oleh para ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat de,rrikian me,lryebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

37890. Muhamnad bin Amr menceritakm kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,nceritakan

kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadalcu, ia bertata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najitu dari

Mujatrid, mengenai firman Allah, qAlj,i*i +;;t "Dan

bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang

dikandung)illa," ia bertata, *Allah berfirman, q &;tl3i.)
'Tuhanmu telah memerintahkan (yang demikian itu)
kepadanya'. Allah mernerintatrlcaffIy4 maka bumi
mengeluarkan apa )rang ada di dalamnya ' dan

mele,paskannya."ls

37891. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kmi, ia bertata: Warqa menceritakan

kepada kami, scmuanya dari Ibnu Ati Najih, dari Mujatrid,
mengenai firman-Np, 1fi ,;51 i{.t l\-xor*a sesungguhnya

Tuhanmu telah memerintahkan (yang demiffian itu)
kcpadanya," ia berkat4 "(Maksudnya adalah) amarahaa

'memerintahhannyar.,l 9lo

Disebutkan dari AMullalu batrwa ia membacanp 1r; )4'i
'iltri

Ada yang mengatakm bahwa maknanya adalatr, bumi

menrberitahan beritanya tentmg yang ada di permukaannya dari

kalangan yang taat dan mdcsial, serta apa-apa yang mereka perbuat

yang berupa kebaikan atau keburukan. Mereka yang beryendapat

's Mulahid dalm afsir ( 1n44.
,"ro lbid.
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demikian m€,llyebutkan riwayat berikut ini' rel I

37892.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari SuSNarl, mengenai firman-Nya,

66 L'# X; *Pada hari itu hmi menceritakan

beritanya," ia berkat4 "Tentahg rya )rang dipe,lbuat di
permukaannya yang berupa kebaikan atau keburukan.-lel2

Firman-Nya, 6 G!tlsi{.t'.J,, "Kcrena sesungguhnya

Tuhanmu telah memerintahkan bang demikian itu) kepadanya,"

maksudnya adalalu Allatr memberitahukan itu.

378g3.Yunus menceritakan te,paAanr, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

me,nge,nai firman-Nya, 6;1, L# *;- uPada hari itu hmi
menceritakan beritanya," bahwa maknanya adalah, te,ntang apa

yang terjadi padanya dan di atas permukaannya png berupa

amal perbuatan para harrbalel3

37894.Muturmmad bin Amr menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu

A.hi- menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritdcan kepada kami, ia berkata: Warqa

me,nceritakan kepada kauri, semuan)fia {ari Ib4u Abi Najih, dari

Mujatrid, mengenai finnan-Nya, 6l+1 3'# *;. "Pada hari

itu bumi menceritakan beritanya," ia berkata,

'Memberitahukan kepada manusia tentang apa yang mereka

perbuatan di atasnya."l 9la

Ibnu Mas'ud msntbacan)'a rt9;l t4.
LiInat Ma'ani Al Qur'an karf Al Farra (3/2il) dn Al Muharrar Al lhiiz
(5/51l), serta l{s-Suyrthi ddamAd-Dun Al Manaw (t/593).
Abdurrazzaq dalam afsir dari Ats.Tsauri (3489).
Lihat Al Mawardi dalen, An-Nukat wa Al Uyun (61319) dan Al Qrrthubi dalam
Al Jami' li Ahlum Al Qar'an (201148).

Mujahid dalam tafsir Qn4?) dan Ibmr Abi Hatim &lam tafsir (10/3455).

l9l2
r9t3

r9la
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Ada juga yang mengatakan bahwa maksud lafazh 6 gtl
adalalr epil'tnewahyukan kepadanya". Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

37895.Muhammad bin Sinan N Qazzaz menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Ashim menceritakan kepda kami dari Syabib,

dari llsimah, dari Ibnu Abbas, me,ngenai firman-Ny4 q {;t1
"telah memerintahkan (yang demiHan itu) kepadanya." ia
berkata" "(Maksudnya adalah) auhaa ilaihaa 'mewahyrkan

kepadanyar.rrl9l5

Firman-Nya, (d ,irli 3i5- #i. uPada hari itu manusia

lceluar (dari htburnya) dalam keadaan yang bermacam-macam."

Sebagian ulama mengat{qa1 batrwa makna kalimat ini
ditangeuhkan setelah redaksi '# iill "supaya diperlihatkan
kepada merelu (balasan) pekerjaan mereka." Maksud redaksinya

adalih, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, kare,na

sesrurgguhnya Tuhanmu telah memerintabkan (yang dernikihn itu)
kepadanya, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan

mereka. Pada hari itu manusia keluar (dari kuburnya) dalam keadaan

yang bermacam-macam. Namun antara itu diselingi dengan redaksi

ini.,l916

Firman-Nya, fut ,irli 3"-r'- #i *Pada hari itu manusia

lc.eluar (dari fubumya) dalam keadaan yang bermacam-macam,"

maknanya adalah, pada hari itu manusia keluar dari tempat hisab

s@ara berkelompok dan terpisah, golongan di sebelah kanan menuju

surg4 dan golongan di sebelah kiri menuju neraka.

Firman-Nya, 'fiG W "supaya diperlihatkan lcepada

merelca (balasan) pekerjaan merelca," maksudnya adalatr, pada hari itu

Al Bukhari pada kitab tafsir (4/1897), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(91203), dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Man*ur (81592).

Lrtrat Ma' ani Al Qur' an karya Al F arra (31283, 284).

t9t5
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manusia keluar dalam keadaan bermac"rn-macam dan terpisah-pisah,

ada png ke sebelah kaoan d^n ada yang ke sebelah kiri, supaya

diperlihatkm kepada mereka balasan amal perbuatan mereka fadi,

orang yang berbuat baik senalctu di drmia dan taat kepada Allah,

diperlihatkan kepadanya arnalnya dan, kerruliaan yang disdiakan

Allah bagnfra pada hari itu, sebagai balasan atas letatannya kepada

Allah sewaktu di drmia Se,me,utara orang png berbuat buruk dan

bermaksiat tertadap Allab diperlihatkair kepadanya amal

perbuatannya dan balasannlaa, serta apa yang disediakan Allah

bagn)ta png bergpa kehinaan dan kenistaan di dalam JahanauU

sebagai balasan atas kemaksiatan dan kekufirannp terhadq Allah

sewaktu di duia
Firman-Np, 3;18';\ 3t4, E4;3 "Barangsiapa

yang mengerjakan kcbaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan

melihat (balasan)nya." Maksudnya adalah, barangsiapa sewaktu di

dunia meirgerjakan f,6[aikan, walatrprm sebesar dzarrah, maka di sana

ia akan melihat ganjaraonya

Ada juga png me,ngatakan bahwa ayat, i3- ni "Dan

barangsiapa yang mengerjakal," adalatl khabar te,ntang itu di alfiirat,

karena yang mendengarnya me,mahami makna itu berdasarkan dalil
yang disebutkan sebelumnya. Jadi, malnanla adalalL barangsiapa

mengerjakan itu. kri berdasarkan firman-Nya, (d CAi 3at-;,- #';'# ijj *Pada hari ittt marutsia keluar (dari kaburnya) dalam

lreadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan lcepada

merelra (balasan) pelcerjaan mereka." Namun karena makna redaksi

tidak dipahami oleh yang mende,ngarny4 sementara redaksi

kalimat, jLimerupakan anjrran bagi penduduk bumi untuk beramal

dalam rangka me,naati Allah dan peringatan agar tidak bermaksiat

terhadap-Nya, sebagaimana konotasi redaksi kalimat yang telah

disebutkan sebelumny4 bahwa yang dimaksud adalatr pemberitaan

mengenai perbuatan mereka yang telah lalu dan apa yang akan mereka
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terima sebagai balasannya, maka berita ini dinyatakan dalam bentuk

lhabarperbuatan yang akan datang.

Para atrli tafsir berpendapat seperti pendapat kami, bahwa

mereka semua akan melihat amal perbuatan mereka. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat b€rikut ini:

37896.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
me,ndengar Abu Mu'adz berkata: Mu'awiyah menceritakan

kepada kami 4ari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya,

fHg t$3u41 i73-;:, "BaranssiaPa Yans
mengerjalan lcebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia alan
melihat (balasan)nya," ia berkata" "Tidak seorang pun, baik

mulcmin maupun kafir, yang melakukan perbuatan baik atau

buruk sewaktu di dunia, kecuali Allah akan mendatangkan

perbuatan itu kepadanya. Adaprur orang mukrtin, akan

diperlihatkan kepadanya kebaikan-kebaikan dan kebunrkan-

kebunrkannya" lalu Allah me,ngampuni keburukan-

keburukannya, sedangkan bag orang kafir, kebaikan-

kebaikannya ditolak, dan ia diadzab akibat keburukan-

keburukannya.-lel7

Ada juga yang berpendapat selain ini, sebagian mereka

berkatq "Adapun orang mukmin, maka hukuman kebtrukannya

dijadikan di dunia, sementara ganjaran kebaikannya ditangguhkan (di

akhir@, se.dangkan orang kafir, ganjaran kebaikannya disegerakan di

duniq sementara balasan keburukannya ditangguttkan (di akhira|.
Mereka yang beryendapat dernikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

37897.Musa bin Abdinatrman Al Masruqi me,lrceritakan ke,padalru, ia
berkata: Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, ia

rerT As-Suyuilri dalam Ad-Dun Al Man*ur (8/595), menisbatkannya kepada Ibnu
Jarir dan lbnu Al Mundzir.
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berkata: Muhammad bin Muslim Ath-Thaifi menceritahannya

kepadaku dari Arnr bin Qatadatr, ia berkata: Aku mendengar

Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi berkata ketika me'lrafsirkan

ayat, 'ii StZi i:3- ;f3 *Barangsiapa yang mengeriakan

kebaiftan seberat dzarrah Ptf,," ia berkata" "Barangsiapa dari

orang kafir mengeriakan kebaikan, walaupun sebesar dzaratr,

maka ia akan melihat ganjarannya di dunia pada dirinya dan

keluarganya, hartanya dan anaknya, s'ampai ia keluar dari

dunia, sedangkan di akhirat tidak ada ganjaran baginya. Jt
il:-*iiit 34i i3-' 'Dan baranssiapa vans
mengerjakan keiahatan seberat dzartah pun, niscaya dia akan

melihat (balasan)nya pula', $<ni orang mtrkmin, maka ia

akan melihat balasannya di dunia pada dirinya, keluarganya"

hartanya" dan anaknya, sampai ia keluar dari dunia' sedangkan

di akhirat, tidak ada lagi balasan baginya."lers

37898. Matrmaud bin Ktrudasy menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Mutrammad bin Yazid Al Wasithi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Muhammad bin Muslim Ath-Thaifi menceritakan

kepada kami dari Amr.bin Dinar, ia berkata: Aku tanyakan

kepada Mutrarnmad bin Ka'b Al Qurazhi tentang ayat, ;3
r1- fu i:t' 34i,Y-5- ar.' @ il4 # t?; 36+ W-
"Barangsiapa yang mengerialcan kebaikan seberat dzarrah

pun, niscaya dia alun melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa

yang mengerjakan kciahatan seberat dzanah pun, niscaya dia

alran melihat (balasan)nya pula." Ia lalu berkata,

"Barangsiapa dari orang kafu mengerjakan kebaikan,

walaupun sebesar dzarrah, maka ia akan melihat ganjarannya

pada dirinya, keluarganya, dan hartanya, sampai ia keluar (dari

dunia) dan fidak ada lagi kebaikan baginya. Barangsiapa dari

orang mukrnin mengerjakan keburukan, maka ia akan melihat

'ets lbid.
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balasannya pada dirinya, keluarganya, dan hartanya, sampai ia

keluar (dari dunia) dan tidak ada lagl keburukan padanya."rere

378gg.Abu Al I(haththab Al Hussani mencritakan kepadaku, ia

berkata: Al Hutsaim bin Ar-Rabi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Simak bin Athiyatr menceritakan kepada kami dari

Abu Qilabah, dari Anas, ia berkata, 'T(etika Abu Bakar RA

sedang makan bersama Nabi SAW, turunlah ayat, ia3-;)
ili*iiit 3\4i i3- Ji@ ,t71g r:;'Jdi
'Barangsiapa yang mengeriakan kebaikan seberat dzarrah

pun, niscaya dia alcan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa

yang mengerjalran kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia

alran melihat (balasan)nya pula'. Abu Bakar lalu mengangkat

tangaffiya dari makanan sanrbil berkata, 'Wahai Rasulullatr,

apakatr aku akan dibalas atas perbuatan bunrkku walau hanya

sebesar dzarratr?' Beliau menj awab,

'Wahai Abu Balrar, apa yang engkau lihat di dunia yang

berupa hal-hal yang kau benci, malu itu adalah (balasan) dari

lrebuntkan yang seberat-seberat dzarrah, dan Allah

menimpankan untulonu (ganjaran) kebaikai yang seberat-

seberat (dzanah) hingga me*'afatkannya pada Hari
Kidmat'."1920

3TgOO.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Wahhab meriiceritakan kepada kami, ia berkata: Aynrb

rere Abu Nu'aim dalam Hilyah Al Aulia' (31213).
re20 Al Baihaqi dalatn Syu'ab Al Iman (71152), Ath-Thabrani dalam Al .Ausath

(8t204, no. 8407), Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (71142),Ibnu Abi
Hatim dalam tafsir (10/3456), dan As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Man*ur
(8/5e4).

>!r;:, ,'At'riJ'*it i:S q 6fur c 'qfr 6 ,f.6 u

*qi,?;;i; ,j; ;ttkt, hr i:,u
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Kami dapati dalam

kitab Abu Qilabah: Dari Abu Idris: Ketika Abu Bakar sedang

makan bersama Nabi SAW, tunurlah ayat, 364 i13-;:J
ij:-f,iiit 3\4. i;;- nj@ &l#'{ii "Baranssiapa

yang mengerjalcan lcebaikan seberat dzatah pun, niscaya dia

akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang

mengerjalran kejahatan seberat dzanah pun, niscaya dia akan

melihat (balasan)rya 1ntla." Abu Bakar lalu mengangkat

tangannya dari makanan, lalu berkata, "Sungguh, aku melihat

apa yang telah lanlakukan." -Abu Idris berkata:

Sepengetatruanku, ia hanya berkat4 "Kebaikan dan keburukan

yang telatr kuperbuat."- Nabi SAW lalu bersabda

i?nt ;!';"
*qti;i8 &;tu'rtkur

"sesungguhnya apa yang engkau lihat berupa hal-hal yang

kau benci, maka iu adalah (balasan) keburukan yang seberat'

berat dzarrah yang banyak, dan Allah menyimpanlcan untulonu

(ganjaran) kebailcan yang seberat-berat dzarrah, hingga kelak

diberikan kepadamu pada Hari Kiamat."r'e2l

Pembenarannya terdapat di dalam Kitabullatr , i .US-\U3
$;1F-iK-$1a;{ q'*4; "Dan opo ioio musibah

yang menimpa kamu maka adalah disebablcan oleh perbuatan

tanganmu sendiri, dan Allah memaaflan sebagian besar (dari

lces alahan-kes alahanma). " (Qs. Asy-Syuuraa [a2] : 3 0)

37901.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulalyah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku baca di dalam kitab Abu

Qilabatr, ia berkata: Ketika turururya aya! 'J142 i13- U:3

,-;i ?'rt k,'i l:S L ,si u 3l

tezt Lihat komentar yang lalu.
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i1:-*3ii;34i iL3-o$@ il19 sT' "Barangsiapa

yang minge4akan tcebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia

alran melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang

mengerjalcan kcjahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan

melihat (balasan)nya pula." Abu Bakar sedang makan bersama

Nabi SAW, maka ia berhenti (dari makannya), lalu berkata,
..wahai Rasululah, sunggtrtrkatr aku akan melihat kebaikan dan

kebunrkan yang telatr }uperbuat?" Beliau menjawab,

t!{i i}:tt'ri ,b&'u'# ,ik Q'*lt 6 Uf:rt

'y't 
?';- iw,-?, ;+;ifi sjt5

"Apa yang engkau lihat berupa hal'hal yang ltau benci' maka

itu adalah (balasan) dari keburukan yang seberat-berat

dzanah, dan disimpanlun (untubnu ganjaran) dari kcbaikan

yang sebesar-besar dzarrah, hingga kelak itu diberikan

kcpadamu Pada Hari Kiamat."

Abu Idris berkata: Aku melihat pe,lnbenaranrryra di dalam

Kitabullah, ysitu, K$,1;< L;,141$fu{.sAu3
$;lj;43 "Dan apa saia musibah yang menimpa kamu

irif" adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri,

dan Altah memaaJkan sebagian besar (dari kcsalahan-

lresalahanmu).""" (Qt. Asy-Syruraa [a2] : 30)

3|g}2.Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

ulalyatr menceritakan kepada kami dari Daud, dari Asy-

sya'bi, ia berkata: Aisyah berkatq "wahai Rasulullah,

sesungguhnya Abdullah bin lad'an dulunya suka menyarnbug

hubungan kerabat, melalnrkan ini dan itu. Apakah itu al(an

berguna baginya?" Beliau me'lrjawab,

te22 Ibnu Katsir dalam tafsimya (141432) secara ringkas'
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?7*;*t'v,
"Tidak, karena ia ttdak pernah mengucapkan, 'Wahai

Tuhanht, ampunilah bsalahanhu pada Hari
Pembalasant 1tt9t3

3790ts.Ibnu Waki me'nceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh

me,nceritakan kepada kami dari Daud,. dari Asy-Sya'bi, dari

Masrtrq, dari Aisyall ia berkata: Al<tt berlcata, "Wahai

Rasulullah, Ibnu Jud'Ol pada masa Jattilifh suka

me,nyarnbung tali kekerabatan dan memberi makan orang

miskin, apakah itu akan bergua baginya?" Beliau menjawab,

l\t i';,f-F,).'it'q,,f|-'iri i'it,*-'t
*Iu tidak akan berguna baginya, karena ia tidak pernah

mengucapkan, 'Wahai Tuhanht, ampunilah kcsalahanht pada

Hari Pembalasan'."r94

37904.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adi menceritakan kepada kami dari Daud, dari Amir Asy-

Sya'bi, bahwa Aisyah RA berkata, "Watrai Rasulullatr,

sesunggulmya Abdullah bin Jad'an dulunya suka melryanrbung

tali kekerabatao, memulirkan tamtr, dan menolong orang yang

kesusahao" apakah itu akan bergpna baginya?" Beliau

menjawab,

/-\t ?:;-,#,t'jn'q.,,i7-'i4't il,Y
*Tidak, lrarena ia tidak pernah mengucapkan, 'Wahai

Al Hakim dalamll Mustadralc(21439), ia Hata, "Sanad-nytshahih, nauun
kcdna syaikh tidak rengeluarkannya." Scrta As-suyuthi dzlam Ad-Dun Al
Montur (61307). Lihat konrnar ben'kut.
Muslim pada kitab: Keimanan (214), Ibnu Hibban dalam lslr"Siahih (2140),

dan Ahad ddam Al Mtsnad (993).

,c'; &-il ltl ,io9.
dJr$
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Tuhanht, ampnilah kcsalahanht pada Hari

Pembalasant ;tt925

37905.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adi menceritakan kepada kami dari Daud, dari Amir, dari

Alqamalu bahwa Salamah bin Yazid Al Ju'fi berkata' "Iyahai

Rasulullalu sesunggul[rya ibu kami telah meninggal semasa

Jahililah" ia snrka menyurbung tali kekerabatan, me,muliakan

tamq serta melalnrkan ini dan itu, apalcatr itu akan berguna

baginya?" Beliau me,nj awab, " Tidak -"re6

37$6.Ibnu Al Mutsanna m€nc€ritakan kepada kami, ia bertata: Al
Hajiaj bin Al Minhal me,nceritakan kepada kami, ia bedGta: Al
Mu'tamir bin Sulaiman menceritalGn kepada kami, ia berkata:

Daud me,nceritakan kepada karni dari Alqamah bin Qais, dari

Salamatr bin Yazid Al Ju'fi, ia berkata, rt {ku dan saudaraku

pergi menemui Rasulullah SAW, lalu aktr berkat4 'Wahai

Rasulullah, sesungguhn)ra ibu kami pada masa Jahiliyab suka

me,rnulialcan tamu dan menyanrbut tali kekerabatan, apakah

perbuatannya itu akan berguna baginya?' Beliau me'lrjawab,

'Tidak'."r97

37go7.Muhammad bin Ibrahim bin Shudran dan Ibnu Abdil A'la
menceritalcan kepadaku, keduanya berkata: Al Mu'tanrir bin

Sulaiman menceritalcan kepada kami, ia berkata: Daud bin Abi

Hind menceritakan kppada kami dari Asy-Sya'bi, dari

Alqamah, dari Salamah bin Yazid, dari Nabi SAW, riwayat

serupa.'9E

37908.Ibnu Abdil A'la'menceritalgn kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abmad dalfim Al Musnad (6tl2}) riwayat serupa, Abu Nu'aim dalan Hilyah Al
Auliya' (31278), dan Abu Ya'la &lam ,{ I Musnad (81132).

Ahmad ddarnAl Musnad (31478) secara panjang lebar.

Al Baihaqi dalamls-Suzan (61507).

Ibid. .

tv,5

t926

t927

tv,3

rTm
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Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

dari Muhammad bin Ka'b, ia berkata, "Orang beriman akan

melihat kebaikan-kebaikannya di akhirat, sedangkan orang

kafir akan melihat kebaikan-kebaikannya di dunia."le2e

37g}9.Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Na'amah

menceritakan kepada kauri, ia berkata: Abdul Azrzbin Basyir

Adh-Dhabbi 
-kakeknya 

adalah Sahan bin Amir-
menceritakan kepada karni, bahwa Salman bin Amir datang

kepada Rasulullah SAW, lalu berkat4 "sestutgguhnya ayatrhi

suka menyanrbung tali kekerabatan, mernenuhi janji, dan

memuliakan tamu." Beliau bertanya

*Apalrah ia meninggal sebelum Islam?" Ia menjawab, 'Benar."

Beliau lalu bersabda"

"Itu tidak il*n b"r-anfaat baginya."

tt>lJ."}i ,F -6

U; **'-i

Setelatr itu ia prur beranjal<. Rasulullah SAW

berkata, 
.

*Panggillcan orang tua itu kcpadaht.-

Ia pun datang lagi. Rasulullah SAW lalu bersabd4

kemudian

o4,. a7.i-:JtJ .19l' 
"e

6X'$,1$ rr:H *,*r* dik 6t:^* i
. ritr'fi;,

6t
dJl

teze Abdurrazzaq dalam tafsir (3/388).
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"sesungguhnya itu tidak alran bermanfaat baginya, akan tetapi

alrnn (bermanfaat) bagi penerttsnya, sehingga mereka tidak

alran pernah dihinakan, tidak akan pernah dinistalan, dan

tidak akan pernah kehtrangan materL"le3o

3/9l}.Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Abu Daud menceritakan kepada

kami, ia berkata: Imran menceritakan kepada karli dari

Qatadah, dari Anas, batrwa Rasulullatr SAW bersabda,

,ril.-Jr si.U3i)t tt |+ti- }^G u;t ilir, ) llr lt
,if.rifur ,i dr*bt5';6, if, .9j\t d w)",i' .*'i'# t ,-;,raii;- ori

"sesungguhnya Allah tidak akan meruhalimi orang beriman

pada satu kebaikan pun. Iu akan diganiar dengan raeki di
dunia dan diganiar pahala di alilirat. Adapun oratrg kafir,

malu Allah memberi (balasan)nya di dunia, dan pada Hari
Kiamat tidak atran memperoleh kcbaikan."re3r

379ll.Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulalyatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'alla

menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi,
ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda,

,.,# l' ,-Yttt;ei\l.ls\i *i f 'u'#i6
9>T J-I lf .;$3 J*C

Al Hakim dalam Al Mustadrak, sementara A&-Dzahabi tidak
rnengomentarinya, Ath-Thabrani dalam Al Mu'iam Al Kabir (61276\, dan As-
Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (81597).

As-suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (2l5aQ.
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"Ttdak ada' seorang W yutg berbuat fuilc, fuik mulonin

,nottry kifir, keauli paManya atas Allah yng disqaakan
di dwrianya, atan ditangdilran di aHtitatnya p1o1;ie32

3ilglz.Yrmus bin Abdil A'la me,nc€ritakan kepadaku, iabertda: Ibnu
:r Wahb mengabatm kepada kaini, ia b€rkata: Huyaly bin

Abdillah magabalran kcpadaku dari Atu Abdirrahnm Al
'Hubuli, dni Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia berkata:

Tnrunnya ayaf $$ $:9t 4i3 St *Apabita htmi

digoncongkan daryan gonoangannya (yang dahsyat)," yartlt
'ketika Abu Bakr Ash-Shiddiq iodang dudulq dan iamenmgis,

naka Rasailullah SAW bertmP,

L{J.6 6_-,!5it'

*fita yang menbuatnu menangis, not oi Akt Bakar?- la

me,lrjawab, *Surah inilah )ang me,nbuatku menangis."

Rasulullah SAW ldu bersabda,

'Jl?tt 
6 ,t;j.;jJ hr 'j15 ti.t, o;brJ'€5 oi

'#'i)i oi'i" o;bx-

"seatdainya lcalian fidtik pmtah berhut salah dan berdosa

sehingga Atlah menganryri kalian, niscaya Allah

menciptakan swtu unat yang berbuat salah dan berdosa, lalu
' Allah mengampurri mqeka.nre33

Khabar-ltrabr. dari Rasulullah SAW ini me,mberitakan bahwa

orag beriman akan melihat akibat perbuatan bgnrknya di dunia dan

Abdrrazzaq dzlam Al Mushonaf (31172, 173, no. 5200) sccara panjang lcbar,

6!u |.fu'rim dg,lgnr' Al Hillrlah QD4l]. sccara panjang l€bu, dari Ibrnu Abbas,

dan A&Drihi &llm, Mr,srud Al Filarls (2J lOE).

Assuyuthi &lllm ad-Durr'Al Magur (v594), [i[s1 'nrlrntn]a pada riwayat

I\,ftrslim dalan lsi.Siarrih (4tll06, rlo. 2149), Stot,4/t At'Timi&i (5/548' no'

3539), &t Al Musto&aktr1p Al Hakin Qn7 4t.
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patrala perbuatan baiknya di akhirat, dan orang kafir akan melihat

balasan perbuatan baiknya di dunia dan balasan perbuatan buruknya di
akhirat, dan tidaklatr berguna bagi orang kafir perbuatan baiknya di
dunia yang disertai dengan kekufurannya,

379l3.Abi Kuraib menceritalcan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ali
me,nceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim At-
Taimi, ia berkata, *Aku pernah mengenal tujutr pulutr orang

satrabat Abdullah, dan yang paling muda adalatr Al Harits bin
Suwai4 aku mendengarn)ra menrbac4 tltl;,1:9t $fi13|
"Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang

dahsyat),- Hinssa, i't @ $|Li iit 3ua4;(.3- #
f;-# iit 34i #3-';Barangsiapa yang mengerialean

lr.ebaikan seberat dzarrah pun, niscoya dia akan melihat
(balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan

seberat dzarrah pun, niscaya dia alun melihat (balasan)nya

pula." Ia berkata" "Sesungguhnya ini menrpakan penghitungan

yiang detail."le3a

Ada yang mengatakan batrwa adz-dzanah adalah cacing

merah yang tidak ada beratnya (sangat ringan). Riwayat yang sesuai

dengan pendapat ini adalatr:

37914.Ishaq bin Wahb Al Allaf dan Muhammad bin Sinan NQazzaz
menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Abu Ashim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syabib bin Bisyr
menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, ';it S4i"Seberat dzarrah," bahwa

Ibnu Sinan berkata di dalam haditsnya, "Seberat dzarratr

merah." Ibnu Wahb berkata di dalam haditsnya, "Semut
merah." Ibnu Ishaq berkata: Yazidbin Harun berkata, "Mereka
juga menyatakan batrwa ini adalalt cacing merah yang tidak

'e3n As-suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (8/596), rnenisbatkannya kepada Ibnu
Abi Syaibah.
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ada beratnya."l9ls

Akhir surah { +J3 ft}
soo

.r'

,

re35 Lilrrt Ruh Al Ma'anikaryaAl Alusi (30l2ll).
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SURAH AL'AADIYAAT

@ffi'liJ

3*-rfi#,fr!@rrJ Ltjt&ri1;.!{ii g

# ;. b fr '"tt@ pi.lr i AY',1.;:tg t$i 4 G;,

,:3tj @ 3K 4,4'br:;1,'tt€) tII "r,'fij@D (.i

@x#
" D emi lcuda p er ang y ang' b qlmi lrcnc mtg deng an tcr ang ah.

ertgah, dan l<uda yorng mencetusl<m api dangan pulculan
(l*lrul<akinya), dmloila ymry menyerdng dengan tiba.tiba
di waktu Pag6 mala ia menqbmglran debu, dmt menyerbu
l<c, tengoh. teng ah larmpul an masuh, s e sunggul*y a marwsia
ihr sangat inglcor tidak b ertqima lcdsih lnp ada T uhanrry a,
dmt s e wnggulmy a Dia merry al<sil<m keinglar anny a, dmt
sesunggulurya dia sangat bakhil l<mena cintanya lnpada
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horto. Makr apal<ah dia fidak mmJgetalwi apabila

dibangkitlrrrrn apa yar.s adg di datanllatbw, durJ dilahitl<trr

a4a yury adt di Adqn dadq sesungguhny aTuhst nqelca
pada lwi iu Matw Mengetalwi leadasr. nrselca."

(Q.. Al'Aadiyaat [100]: 1'11)

Para ahli tafsir b€rbeda pendapat mengenai firman-Nya'

qi 4-+n$ 
*Demt fuda perang yang berlari kcncang dengan

terengah-engah."

sebagian mengatakan batrwa maksud al 'aadiyaat dhabhan

adalah kuda yang melompat sarnbil meringkik. Mereka yang

berpendapat dernikian me,lryebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

3Tgls.Mghammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Afhlu menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadalcu, ia berkata: Arhku menceritakan

. ke,padalru dari aphqa, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Np t1-i gj.-|1" -Demi htda perang yang berlari kencang

dengan terengah'engah," ia berkata" "(Maksudnya adalah) aI

&Jrail (kuda)."

Selain Ibnu Abbas meqratakan batrwa itu adalah untare36

S7gll.Muhammad bin Amr'me,nc€ritalon kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim me,nceritakan kepada kasri, ia berkata: Isa me,lrceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada karri, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, me,rrgenai firrran Allah, W 4-$ *Demi laila

perang yang berlari kencang dengan terengah-engah," ia

rrrc Lihat Ma'ani Al Qur'an karfa Al Fana (31284) dan Ibnu Athiyah dalaa Al
Muhanar Al Waiiz (51513).
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berkata,'Maksudnya adalah dalam p€perangan."le37

37gl7.Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Afuwash me,nceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah,

mengenai firman-Ny4 qi 4-S$ "Demi htda perang yang

berlari lcencang dengan. terengah-engah," ia berkata,

'lMaksudnya adalatr at khail 'kuda'."1e38

37918.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulalyatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Raja mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Ikrimah ditanya tentang firman-Nya,
qi 4-+A6'lDemt htda perang yang berlari kencang dengan

terengah-engah," ia berkata, "Pemahkah kau melihat kuda

yang berlari, apa yang dilakukannya'7tte3e

3Tglg.Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepadaku, ia

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij,

dari Atha, ia berkata, "Tidak ada binatang yang terengatr-engatr

selain anjing dan kuda."leao

3792}.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, mengenai firman Allah, qt,ri-)A(, "Demi latda

perang yang berlari kencang dengan terengah-engalt," ia

berkata, "Kuda yang terengatr-engah."I 
9aI

3792l.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

Mujahid dalam tafsir (l 17 43).

Ibnu Athiyah dalamAl Muharrdr Al llaiiz (51513)

As-Sulnrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (81602), menisbatkannya kepada Al
Faryabi dan Abd bin Humaid dari Mujahid deagan lafazhnya.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (10/3457).
Mujahid dalam tafsir (11743).

1937

1938
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari Qatada[ mengenai firman-Nya, # *.$ft
:"Demi lada perang yang berlai kencang dengan terengah-

engalt," ia berkat4 'Maksudnya adalah kuda yang berlari

hingga terengah-engatr. " 
I s2

37922.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

mengenai firman-Nya, qi ,i$f2 "Demi htda perang yang

berlari kencang dengan terengah-engah," ia berkata,

"Maksudnya adalatr kuda yang berlari hingga terengah-

engatr.'ils3

37g23.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Sa'id, dari

Qatadah, seperti hadits Bisyr dari Yazid.rry

37g24.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Salim membaca,

qt'i-$$"Demi htda perang yang berlari kencang dengan

terengah-engah," bahwa maksudnya adalatr kuda yang berlari

dengan terengah-eng"tt. 
t*'

37925.... ia berkata: Waki menceritakan ke,pada kami dari Washil,

dari Atha, mengenai firman-Nya, # 49ft "Demi latda

perang yang berlari kencang dengan terengah-engah," ia

berkata, "(Maksudnya adalah) al khait 'kuda'."1s6

37926.... ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Suffan bin

Abdurrazzaq dalam tafsir (3/390).
Abdurrazzaq dalam tafsir (3/45l).
Lihat alsar yang lalu.
Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al Uyn (61323) dan lbnu Athiyah dzlamAl
Muhanar Al Wajiz (51513).

Ibid.

t9a2

l9't3

t9{a

t9,t5

t9a6

-

trvw
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Uyainah, dari Arr, dari Atha, dari Ibnu Abbas, ia berkat4
."Tidak ada binatang yang terengah-engah selain anjing atau

kuda."l97

3Tg2T.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mende,ngar Abu Mu'a& berkata: IJbaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Alcu mendeng-ar Adh-Dhahhak berbicara

mengenai firman-Nya, (+ ,*-4{6 "Demi htda perang yang

berlari kencang dengan terengah'engah," bahwa maksudnya

adalah kuda.leas

37928.Sa'id bin Ar-Rabi Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Suffan bin Uyainatr menceritakan kepada kami dari

Amr, dari Atha, dari Ibnu Abbas, ia be'lkata, 'Maksudnya

adalah al Htait'kuda'. Firman-Nya qi *;-$V'Demi htda

perang yang berlari lencang dengan terengah-engah',

maksudnya adalatr al khait cio6"r.rle4e

Sebagran lain me,lrgatakan bahwa itu adalah unta. Mereka yang

berpendapat demikian me,lryebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

37929.Abu As-Sa'ib menc€ritalffin kepada. kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah me,lrceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Ibratlim, dari Abdullah, menge,nai firman-Np, qt *;$f6
uDemi hrda perang yang berlari kcncang dengan terengah-

engah," ia berkatg'Maksudnya adalah "nta."l 
e50

37g3}.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada katni dari Al A'masy, dari Ibratrim, dari

Lihat riwayat lbnu Abi Hatim dalacr At-Tafsir dsri Atha (loB457) dan lbnu

Hajar dalamFath Al Bari(8n?8').
Lihat Al Mawardi dalarn An-Nvkat wa Al Uyn (61323)

Ibnu Hajar dalamFath Al Bari (8t728).

Ibnu Hajar dalan Fath Al Ban $nzq dan Ibnu Athiyah dalam l, Muhanar
Al Wajiz (5/513).

t9a?

t948

19,09

1950
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Abdullatr, riwayat yang sama.lesl

3793l.Isa bin Utsman Ar-Ramli menceritakan kepadalru, ia berkata:

Pamanku, Yahya bin Isa Ar-Ramli, menceritakan kepadaku

dari Al A'masy, dari lbrahi& dari Abdullatr, riwayat yang

sama.t952

37932.Ibnu Humaid menceritalcan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Ibrahim, dari

Abdullah, .mengenai firman-Ny4 lL:i,i$$ *Demi htda
perang yang berlari lcancang dengan terengah-engah," ia
berkata, "Maksudnya adalatr unta. ketika terengah-engatr

napasn;na.'19s3
l

37933.Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhr

mengabarkan kepada kard dari Abu Mu'awiyatr Al Bajali, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika aku

sedang duduk di Hijir, seorang laki-laki menghampiriku dan
'mendnyakan ayat, Wgr*rff 'Demi htda perang yang

berlari kencang dengan terengah-engah'. Laht aku katakan

kepadany4 iKuda yang betperang di jalan Alatl, kemudian

diistiratratkan pada malam hari: Kemudian mereka membuat

malcanan mereka dan mcnyalalcan api mereka'.

Ia lalu beranjak dariku dan pergi menemui Ali bin Abi Thalib
RA yang sedang ada di bawah tempat penrberian minum
zdrrwarn. Ia bertanya kepadanya tentang ayat, (ii 4--(t
'Demi htda perang yang berlari lcencang dengan termgah-
eigah'. Ali berkata, 'Apakatr engkau pernah menanyakannya

, kepada seseorang sebelumku?' Ia menjawab, 'Ya" aku telatr

Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (10t3457) menyebutkan serupa itu, dan Al
Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (61323).

t9fl
t952

t953
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menanyakannya kepada Ibnu Abbas, ia berkata, 'Kuda yang

berperang di jalan Allah'. Ali berkata, 'Temuilatr dia, lalu

pangglkan kepadaku'. Setelah aku berdiri di dekat kepalanya,

Ali berkata, 'Engkau memberi fatrra kepada manusia dengan

sesuatu yang tidak berdasarkan itnu padamu. Demi Allah,

perang pertama di dalam Islam adalatr Perang Badar, dan saat

itu kami hanya memiliki dua ekor kuda, yaitu kudanya Az-

Zubur dan kudanya Al Miqdad, lalu bagaimana bisa menjadi

kuda-kuda yang terengah-engah! Sesungguhnya itu adalah

unta-unta yang terengatr-engah dari Arafah ke Muzdalifatr, lalu

ke Mina'."

Ibnu Abbas berkata, et {ku pun menarik perkataanku, dan

merttjtrk kepada perkataan Ali p.1q'."te5a

37g34.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran

menceritakan ke,pada lelni dari Suffan, dari Manshur, dari

. Ibrahim, mengenai firman-Nya, Q 4-9fo "Deryi fud!
perang yang berlari kencang dengan terengah'engah," ia

berkata" "unta.'l955

3|g3s.Muhammad bin Amr menceritalcan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me'nceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya.dari Ibnu,Abi Najih, dari

Mujatrid, mengenai firman Allah, qi ,i-+nY, *Demi laila
perang yang berlari kencang dengan terengah-engah," ia

berkata, "Ibnu Mas'ud berkata, 'Maksudnya adalatr di dalam

Al Hakim dalam Al Mustadrak (2lll5), ia berkata, "Hadils irtt shahih

berdssarkan syarat kedua syaikh, namun keduanya tidak rncngeluarkannya.

Keduanya telah berdalih dengan Abu shaltr, yaitu Hurnaid bin Ziyad Al
Kharaih Al Mishri dan Abu Mu'awiyah Al Bajali, yaitu ayahnya Arnnar bin

Abi Mu'awiyah Ad-Duhni Al Kufi."
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (1013457).
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haji'."19s6

37936.Sa'id bin Ar-Rabi Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sufuan menceritakan kepada kami dari Amr bin
Dinar, dari Ubaid bin Umair, ia berkata, "Maksudnya adalatr
,Nta, (i2 {-+fiV'Demi laila perang yang berlari lcencang

dengan terengah-engalr' 1te57

37937.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibratrim,
mengenai firman-Nya, Q *+116 "Demi hrda perang yang
berlari kencang dengan terengah-engah," ia berkat4 "Ibnu
Mas'ud berkata, 'Maksudnya adalah L nta'."1e58

Menurut saya, pendapat yang benar di antara kedua pendapat

ini adalah pendapat yang menyatakan batrwa rnaksud al 'aadiyaat

adalalr al khail "kuda", karena unta tidak terengah-engah, dan yang

terengah:engatr adalatr kuda. Allah Ta'ala mengabarkan batrwa a/
' aadiyaat adalatr melompat dengan terengatr-en gah. Adh-dhabh adalah

sebagaimana yang telatr kami sebutkan sebelumnya.

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para ahli
tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

37g38.Ibratrim bin. Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari
Isma'il bin Abi Ktralid, dari Abu Shalih, ia berkata: Ali RA
berkata, *Adh,-dhabh dari kuda adalatr terengah-engah,

sedangkan dari unta adalatr napas."lese

re56 Al Mawardi dalaa An-Nutrat wa Al Uytn (61323). Kami tidak menemukannya
dalam riwayat Mujatrid dalam tafsir.

re57 Al Mawardi dalan An-Nulut wa Al Uyun (6t323).
re5t lbid.
re5e As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (81602\.
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37939.Suffan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha,

ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas menjelaskan batrwa

adh-dhabh adalah 'ah ah'.te@

Firman-Nya, (:i ,ir-fi "Dan htda yang mencetuskan api

dengan pulrulan (latlcu lwkinya)." Para ahli tafsir berbeda pandapat

mengenai ini.

Sebagian mengatakan bahwa itu adalah kuda yang

mencetuskan api dengan pukulan l<uku kakinya. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

37940.Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

UlaySratr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Raja

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ilaimatr ditanyra te,ntang

firman-Nya, ('i ,ir-fi "Dan htda yang mencetuskan api
dengan puhtlan (fuht kakinya)," lalu ia berkata,

'Me,ncetuskan api dan mene,mbus.i'le6l

3794l.Ib,nu Abdil Alla menceritakan kepada kami, ia berfihta: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada l€mi dari Ma'mar, dari Qatadatr,
m€ngenai firman-Ny4 (Lr$r;ii "Dan kuda yang
mencetuskan api dengan pukalan (fuht kakinya)," ia berkatq
'Maksudnya adalatr kuda yang menenrbus de,ngan kuhi
kakinya sehingga mengeluarkan 

^pi.u"u'
37g42.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Washil, dari Atha, mengenai

firman-Nya, C;i,i,r;t "Dan htda yang mencetuskan api
dengan pulaian (fulu lcnkinya)," ia berkata, "Mencetuskan api

dengan kuku irakinya"l e63

Ibnu Katsir dalam tafsir (141435\.
Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uytn (6132$ riwayat serupa.

Abdurazzaq dalam tafsir (3/451).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (682$.

r960

t96t
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37943.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
me'ndengar Abu Mu'a& berkata: ubaid menceritakan kepada
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berbicara
mengenai firman-Nya" #, ,"b_;fi ,,Dan h.da yang
mencetuslwn api dengan pufulQn (htht kakinya)," ia berkata,
'Menghentak bebatuan de,ngan lnrftu kalcinya.',lm

Ada yang mengatakan barrwa malrranya adalah, kuda yang
memagari perang antara paniliknya dengan para musuh. Mereka yang
berpendapat demikian me,nyebutkan riwayat-riwayrat berikut ini:
37944. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan ke,pada kami, ia berkata: sa'id menceritalcan
kepada kami dari eatadatr, mengenai firman-Np, G, g#t
"Dan hrda yang mencetuskan api dengan puktlan fn *"
kakinya)," ia berkata, '(Kuda) yang merentang antara mereka
dengan musuh metreka.',l 55

37945.Ibnu Humaid menceritalon kgpada kami, ia berkata: Mahran
.menceritakan 

lgpuau !3loi d.ri sa'id, dari eatadalr, me,ngenai
firman-Ny4 fi,.#fr, ,,Dan htda yang mencetwkai api
dengan ptthtlan O6r*" kafinya),,, ia berlata, .Malcsudnya

adalah cuqa) yang merentang antara mereka dengan mrs,h
mereka'l*
Ada yang mengatalcan bahwa malcs.dnya adalah orang-orang

yang menyalakan api sctelah kembali dari p€perangan mereka
Mereka yang berpendapat demikian menyebu&an riwayat berikut ini:
37946.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu shakhr
mengabarkan kepadaku dari Abu Mu'awiyah Al Bajali, dari

Lihat Al Mawardi dalanAn-Nukat wa Al llyun (682g.
Al Mauardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun 16BZi.y.
Ibid.

t96a
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Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ali bin Abi
Thalib RA bertanyra kepadalru tentang ayat, @(oi *-.*)V(;l *ir.rfr uDemi htda perang yang berlari lcencang dengan

terengah-engah, dan htda yang mencetuskan api dengan
puhrlan (fufu lakinya),' mdca aku katakan kepadanya,

"(Maksudnya adalatl) kuda yang berperang di jalan Allah,
kemudian diistiratratkan pada malam hari, lalu mereka

membuat makanan dao menyalakan api metreka."ls7

Sebagian lain mengatakan bahwa malcnanya adalah, tipu daya

orang-orang. Mereka yang berperndapat demikian menyebutkan
riwayat-riwayat berikut ini :

37g47.Mtrhaurmad bin Sa'd menceritalon kepadaku, ia berkata:

Afhku menceritakan kepadnku, ia berkata: Pamanlru
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayrahku mcnceritalcan
ke,padalo dari ayatnrya dari Ibnu Abbas, me,nge,lrai firman-
Nyq f-6 ,{"}f "Dan fu yang mencetuskan opi dengan
p*ulan (latfu lwkinya)," ia berkata,'(Maksudnya adalah) tipu
day4"l9os

3lg48.Mubanrmad bin Arnr me,lrceritakan kepadalru, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan melrceritakan kepada karni, ia bedrata: Warqa
menceritakan ke,pada kami, sgmuan),a dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, mengenai firman Allah, Llt ,*jfr "Dan htdayang
mencetuslmn api dengan puhtlan (fufu kakinya)," ia berkata,
"(Maksudnya adalatr) trpu daya orang-orang."l se

Sebagian lain mengatakan bahwa itu adalah lisan. Mereka

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (10/3458) serupa itu, dan Al Mawardi dalanAn-
Nukatwa Al Uytn(6/32$
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (1013457,3458),
Mujahid dalam tafsir (21676) dan lbnu Al lavi dalamtud Al Masir (91208).

t967
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yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

37g4g.Al Hasan bin Arafatr menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

. Hamamd bin Salamatr menceritakan kepada kami dari Simak
bin Harb,. dari Ikrimah; ia berkata, "Dikatakan pada ayat,

L:i .?$r-fb'Dan htda yang mencetuskan api dengan pulaian
(laiil kakinya) ', yaitu lisan."le70 

:

Sebagian lain mengatakan batrwa itu adalah unta yang berjalan
sambil menghentak kerikil dengan telapak kakinya. Mereka yang
berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

37950.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Ibratrim, dari
Abdullatr, rnengenai firman-Np,(i .;j.fit "Dan lc*da yang

. mencetusknn'api dengan pulaian (fu\il kakinya),r'ia berkata,
"(Maksudnya adalah) ketika menghentak kerikil-kerikil
dengan telapak kakinya, sehingga kerikil itu saling berbenturan

, dan memercikkan api."le7l

Pendapat yang benar mengenai hal ini adalatr yang
menyatakan batrwa Allah ' Ta'ala bersumpatr dengan yang
mencetuskan apinya dengan kakinya. Kuda bisa mencetuskan api
dengan lcuku kakinya,. manusia bisa mencetuslcan api dengan palu,
lisan misalnya bisa mencefuskan dengan perkataan, segerombolan
orang misalnya, bisa mencetuskan tipu daya. Demikian juga bisa
mengobarkan peperangan di antara para pelakunya jika bertemu dalam
perang. Allah tidak menetapkan sesuatu yang menunjukkan bahwa
yang dimaksud dengan itu adalah salah satu dari antara yang
disebutkan tadi dan me4gesampingkan yang lain, maka yang benar
adalah, setiap yang dapat mencetuskan api maka termasuk yang Allah

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (61324\.
AslSuyuthi dalamAd-D. urr Al Mantsur (8/603).
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bersumpah dengannya, karena keumuman lafazlnya.

Firman-Nya, * J.tli "Dan hda yang menyerang dengan
fibaaiba di walau pagt." Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai
penalonrilannya

Sebagian mengatakan bahwa makna gi 9i;fi "Dan htda
yang menyerang dengan tibaaiba di wahu pagi," adalah menyerang
musuhnya secara terang-terangan. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

37951.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhr
mengabarkan kepadaku dari Abu Mu'awiyatr Al Bajali, dari
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata" "seorang laki-

. laki bertanya kepadaku te,ntang ayat, *,) r.(#t 'Dan htda
yang menyerang dengan tiba-tiba di wahu pagr.' lalu aku
berkata" 'Maksudnyra adalah kuda yang menyerang di jalan
Allah'.-1972

37952.Ya'qub bin Ibrahim menceritalcan ke,padaku, ia berkata: Ibnu
IJlaSratr menceritakan kepada karni, ia berSata: Abu Raja

. me,ngabarkan kepada karni, ia berkata: Aku tanyakan kepada
Ikrimatr tentang firman-Ny4 X) c.i,iit "Dan hrda,yang
menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagt." Ia lalu berkata,
'Menyerah kepada musuh pada pagt hrri.,le73

37953.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: .Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, mengenai firman Allah, g, Jr;fr "Dan htda yang

Al Hakim dalatln Al Mustadrak (21 I I 5).
Lihat Al Mawardi dalanAn-Nulcat wa Al Uyun (6829 dari Ali RA.
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menyerang dengan tiba-tiba di waktu Pad," ia berkata,

'Maksudnya adalah at Htail 'kuda'.-1e74 .

37g54.Hannad menceritakan kepada karni, ia bertata: Abu Al
Atrwash me,nceritakan kepada kami dari Simak, mengeirai

firmryr-Nlaa, (S o;3t "Dan ktda yang menyerang dengan

tiba-tiba di woHu pagi," ia bed@tq 'Maksu&rya adalah aI
lrtail 'kuda'."lej

37g55.Bisyr menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-Nya, q +ffi' 
"Dan htda yang menyerang dengan tiba-tiba di waku pqryt"
iaberkata" "Kaum )rang menyerang musutr pada pagt 1r.t1.rle6

37g56.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsaur

menceritakan kepada karni dari Ma'mar, dari Qatadalu
mengenai firman-Nya, t, o.liii "Dan lda yang

menyerang dengan tiba-tiba di waHu Pagi," ia berkata,
j'Menyerang pada pagi hari."le17

37957.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadatr, mengenai

firman-Nya" C) +yiit "Dan htda yang menyerang dengan

tiba-tiba di walau pagt," ia berkata, "Kaum )ang metryerang

pada pagr ha"i.-le7E

Sebagian lain mengatakan bahwa maksudnya adalah unta

ketika bertolak dengan para pengendaranya dari Jam' ke Mina pada

Mujahid dalam tafsir (11743).
As-Suyrthi dabm Ad-Dun Al Mantsur (81602), menisbatkarmya kepada

Abdurrazzaq dalam tafsir.
LihatTafsir Abdunaz,aq dari Ibnu Abbas (3/151).
Ibid.
Abdurrazzaq dalam tafsir (3/451).
As-suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (8/602), menisbatkannya kepada

Abdurrazzaq dan Abd bin Humaid.
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hari Nahar. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwal,at

berikut ini:

37958.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari lbrahim, dari

Abdullatr, tentang ayat, $r 3.yjfr' "Dan htda yang

menyerang dengan tiba-tiba di waldu paEi," ia berkata,

'Maksudnya adalah unta ketika bertolak dari Jam."lee

Pendapat yang benar menge'nai ini adalatr, Allatt Ta'ala

bosumpatr dengan yang menyerang tiba-tiba pada waktu pagi, tanpa

mengkhusrrskan penyerang yang satu dengan mengesampingkan

penyerang yang lain, maka setiap yang dapat menyerang secara tiba-

tiba pada waktu pagi, termasuk yang Allah bersumpah dengannya.

Zard bin Aslam pernah menyebutkan penafsiran redaksi ini
dan mengatakan bahwa ini merupakan sumpah yang Allah bersumpatt

dengannya.

37959.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibiiu Waltb

mengabarlcan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman-Nyq .,#ig@(ll eirff@# {-*sft(;) "Demi hrda p*ang yang berlari kencang dengan

terengah-engoh, dan htda yang mencetuslan api dengan

puhtlan (tdttat l<afinya), dan hrdo yang menyerang dmgan

tiba-tiba di walou pagi," ia berkata, "Ini adalah sumpah yang

Allatl bersumpatr dengannya." Tentang firman-Ny4 .)r'bLi
tiZ "Dao menyerbu ke tengah-tengah hnnpulan musuh," ia
berkat4 "Semua ini adalah sumpah."

Lebih jauh ia berkata, *Ayatrku tidak pernatr melihatrya jika
ditanya tentang ini, dan tidak memyebutkannya."

Maksudnya adalatr sumpah.

rry As-suyuthi &lam Ad-Dun Al Man*ur (8/603).
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SurahN'futdlyaa

Firman-Nya, 6.1137\ "Maka ia menerbangkan debu,"

maksudnya adalah, maka ia meirerbangkan debu di lembah."

An-naq' adalah al ghubaar "debu" ilan dikatakan batrwa itu
adalah at-turaab "tanah". Huruf &a'pada lafazh .lgmerupakan kiasan

" sebutan tempat, padatral belum perlah disebutkan sebelumnya, karena

sudah dapat diketatrui batrwa debu tidak ahan beterbangan kecuali dari

suatu tempat, sehingga itu sudatr cukup dapat dipatrami maknanya

oleh orang yang mend€,ngamya.

Pendapat kami dalam hal,ini dinyatakan pula oleh para atrli

tafsir. Mereka yang berpendapat dentikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

3Tg6}.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

''r kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

, me,nceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, mengenai finnan-Nya, Ci.;yd;\ *Mala ia

menerbangkan debu," ia berkata, "(Maksudnya adalah) a/

Htail'lgdar.rrl98o :

37g6l.Abu Krnaib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

me,nceritalcan kepada kami dari Washil, dari Atha dan Ibnu

Zatd?ia berkata, "An-naQ' adalah al ghubaar'debu'."1e8l

37962.Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Ahwash menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimatr,

mengenai firman-Ny4 Gi,.gr;;\ *Maka ia menerbangkan

debu," ia berkatq "Maksudnya adalah bekas-bekas debu, yatad

Al Bukhari dalam lsi-slahih (411898), bab: Tafsir Surah Al 'Aadiyaa! serta
Mujahid dalam tafsir (11743).
Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (61324) dari Qatadatr dan

Abdullatr bin Rahawaih.
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Oehas) Lu6u.,1e82

37963.Ya'qub mencedtakan kepadalnr, ia berkata: Ibnu LJlallratt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Raja menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ikrimatr ditanya tentang firman-Nya,
(i.;1iti\ *Maka ia menerbangknn debul' lalu ia berkata,

"Bekas-bekas debu karena kuku kakinya."leE3

37g64.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Maluan

menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, memgenai

firman-Nya, fr4r|ft uMaka ia menerbangkan debu," ia

berkata, "Kuku kakinya me,nerbangkan debu tanah."le&

37965.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari QatadalL riwayat yang sama.le85

37g66.Ibnu Abdil A'la menceritalcan ke,pada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaw me,nceritalcan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

meirgenai firman-Np, 6.1135\ uMaka ia menerbangkan

debu," ia berkata, r'Menerbangkan dsbu."l e86

37967.Yunus menceritakan kepadalctr, ia berkata: Ibnu Wattb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakltr

me,ngabarkan kepadaku dari Abu Mu'awiyah Al Bajali, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ali berkata

kepadalcu, "sesungguhnya unta-rmta itu b€rlari kencang

dengan terengatr-engatr dari Arafah ke Muzdalifatr, dan dari

Muzdalifatr ke Mina. (i.*|i\ 'Maka ia qtenerbangkan

debu', tanatr ketika menginjalc dengan telapak dau lnrku

Ibid.
Lihat lbnu Hajar dalamFati Al Bari (8f127) dari lbru Abbas.
Abdunazzaq dalam afsir \31452) dan Al Mawardi dalam An-Nulat wa Al
Uyun (61324)
Ibid.
Abdurrazzaq dalam tafsir (31451).
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kakinya"l's7

37968.,Ibnu'Hunaid m€nceritakan kepada karni, ia berkata: Jarir
.' m€nceritalcan kepada kami dari Mughiratr, dari lbrahim, dari

Abdullah, me,ngenai firman-N1a, 64$ft "Moka ia
menerbangkon debu," ia bertath, "Berjalan mencrtangkan
,*r5.rl9tt
Firman-Ny4 G.*';rI::j "Dan menyerbu kc tengah-tengah

htmpulan musuh," maksudnya adalah, lalu menyerbu ke te,lrgah-

tengah kumpulan kaum. Dikatakan wasathtu al qaum dengan takliif,
dan wassathtu al qaum dengan tasydid (pada huruf sir'z), dan
tawassathtu al qaum artinya sam&

Pe,ndapat kami dalanr hal ini dinyatakan pula oleh para atrli
tafsir. Mereka yang bqpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

37969.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulaylrah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Raja menceritakan
kepada kami, ia berkata: Ilcimah ditanya tentang firman-Nya"
jae a a...7L,a q&i "Dan menyerbu l@ tengah+engah htmpulan
musuh." Ia berkat4 "(Maksudnya adalah) kumpulan orang-
oftrng 1"1rr.rrl98e

37970.Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Al Ahwash menceritalcan kepada kami dari Simak, dari
Ikrimah, mengenai firman-Nya, t7.4];bi "Dan menyerbu
ke tengah-tengah lrumpulan musuh," ia berkata, "(Maksudnya
adalatr) kumpulan orang."l m

t':] At Hakimdalam Al Musndrak @ttl).
:::: As-suytrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (8/603).
rete Lihat Al Mawardi dzlar An-Nutrat na )t uyun (61326) dari Ibnu Abbas dan Al

Hasan.

"* Lihat Al Maurardi dalantAn-Nukrt. w; At uytn (6132s) dari Ibnu Abbas dan Al
Hasan
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37g7l.Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Afhku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nyq E; 4r'oL1j "Dan menyerbu kc tengah-tengah hrmpulan
musuh," ia berkata, 'Maksudnya adalah kumpulan orang."legl

37972.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Washil, dari Atha, mengenai
firman-Ny4 lZ.f'g;;, "Dan menyerbu ke tengah-tengah
htmpulan musuh," ia berkat4 "(Maksudnya adalah) kumpulan
musuh."l992

3lg(3.Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
me,nceritakan kepada kami, semuan),a dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, mengenai firman Allah, Cl .21fi-),,Dan menyerbu
ke tengah-tengah htmpulan mwuh," ia berkata, "(Maksudnya
adalatl) kumpulan mereka dan mereka."lee3

37974.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id me,nceritakan
kepada kami dari QatadalL tentang ayat, ttl4lib;t uDan

menyerbu ke tengah-tengah htmpulan musuh," ia berkata,
"(Maksudnya adalatr) ke tengatr-tengah kumpulan musuh.,,l ee4

37975.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

re'r Ibnu Abi Hatim dalam afsir (106458) dan Al Mawardi daram An-Nurot wa Al
Uytn(61325)
Lihat As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur (E/603)
Mujahid dalam tafsir G n $).
As-Suyuthi d^lam Ad-Dun Al Mansar (81602), mcnisbatkannya kepada
Abdurrazzaq dalam tafsir dan AM bin Humaid.

t9v2

t993

t99l



SurahAI'Aadlyan

menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, tentang

ayat,lA 4ibj "Dan menyerbu ke tengah-tengah htmpulan

musuh," ia berkata, "Maksudnya adalah menyerbu ke tengah-

tengatr kumpulan musuh dengan orang-orang."l 
e5

37976.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
' Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'max, dari Qatadatr,

mengenai firman-Nya, C|.4'fi; "Dan menyerbu ke tengah.

tengah ,htmpulan musuh," ia berkata, "Ke tengatr-tengah

kumpulan orang."l996

37977.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berbicara

mengenai firman-Nya" 6.r'g;; "Dan menyerbu ke

tengah-tengah lampulan musuh," ia berkata, "Al jam' adalah

pasukan."l997

Ada yang mengatakan bahwa maksud ayat lii.4'6; "Don

menyerba ke tengah-tengah latmpulan musuh, " adalah Muzdalifah fte
tengah-tengah Muzdalifah). Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

37978.Ibnu Humaid menceritakan kepada k4mi, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, dari

Abdullatr, tentang ayat, G.r'btr;;, "Dan menyerbu ke

tengah-tengah latmpulan musult," ia berkata, "Maksudnya

adalah Muzdalifah," I ee8

Firman-Nya, 3K .$'*'ij"uy "S"ru,gguhnya manusia itu

sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya," maksudnya

rees lbid.

tee7 LihatTafsir Al Baghawi (4/518)
ree8 Al Qurthubi dalamAl Jami' li Ahkam Al Qur'an (2011'60).
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adalah, sesungguhnya manusia sangat mengingkari nikmat-nikmat

Tuhannya. Al ardh al kanuud adalatr tanah yang tidak dapat ditumbuhi

tumbuhan.

Al A'sya berkata:

)ri:.ir $;sr SeS"tk 6t'.*7'0)&jQ'e.l&i
"Perbaruilah untulotya, niscaya ia memperbarui hubungan

denganmu,'"'"";ilIl;;;";';;f 
r:;,i#yomenghubungi

Ada yang mengatakan bahwa ia disebut Kindah karena

memutuskan (hubungan) dengan ayahnya.

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

3797g.Ubaidullah bin Yusuf At Jubairi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muslim menceritakan kepada kami dari Mujatrid, dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, i$i 4lfiiji't
"sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima

lrasih kepada Tuhannya," ia berkata, "(Maksudnya adalah)

lakafuur' sangat ingkar'."2ooo

37980. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku'menceritakan

kepadaku dari .ayahnya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

reee Bait syair ini karya Al A'sya dat'. qasidah'nya yang berjudul Imru' Al Qais min
' Usbah Qaisiyyah, dari hinpunan qasidah kebanggaan'

Silakan lihatAd-Diwan (hal. 50).

'* Ibru Abi Hatim dalam tafsir (10/3458) Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
(4/518).
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Nyq 

"K.i)'#Y'dl 
"srrungguhnya manusia itu sangat

ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya," ia berkata,
"(Maksudnya adalah) lakafuur'sangat ingkar'.'2ml

3798l.Aku Kuraib meirceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami &ari Suffan, dari Manshur, dari
Mujalrid, mengenai firman-Nya, 

"3K 
"t)!fi |/!tt

"Sesungguhnya manusia itu sangat ,ingkar tidak berterima
kasih kepada Tuhannya," ia berkata, "(Maksudnya adalah)
lakafuur' sangat ingkar'.''m?

37982.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,
riwayat yang sama.2m3

37983.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari
Mujahid, riwayat yang sama.2mn

3798i. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan
kepada karil dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang
sarta.2@5

37985.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
me,nceritakan kepada kami dari Mahdi bin Maimun, dari
Syr'aib bin Al Habhab, dari Al Hasan Al Bashri, mengenai
firman-Nya, tentang firman-Nya, 

";K 
cil-!fi{i'St

"Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima

2o0t lbid.
2m? Uujanid dalam tafsir (hal. 743) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil

(4/518).
2@3 lbid.M lbtd.

"5 lbid.
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kasih kepada Tuhannya," ia berkatq 'Maksudnya adalatr yang

sangat ingkar, yang menghitung-hihrng musibah dan lupa
dengan nikmat-nihnat Tuhannya. "M

37986. Wald menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi,
ia berkata, *Al kanrud adalah al kafuur 'yang sangat

ingk4"."2ooz

37987.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia bertata: Matran
menceritakan kepada kami dari Su$an, ia bertata: Al Hasan
berkata tentang ayat, '{t$J .$'#Y'31 "sesungguhnya
rnanusia itu sangat ingkar tidak berterima lusih kepada

Tuhannya," bahwa maksudnya adalah pencela Tuhannya dan

senantiasa menghitrmg-hitung nusibah."2@8

37988.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasan"

mengenai firman-Nyra, 

";K 
"sangat ingkar tidak berterima

lcasih," ia berkatq "Lalufuur 'sangat ingkar'."2me

37g8g.Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

5E4" karni dari Qatadah, me,ngenai firman-Nya, !i;}iSt

";K 
ii) "s"sungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak

berterima kasih kepada Tuhannya," ia berkata, "(Maksudnya
adalatr) lalrafuur'sangat ingk61'."2oto

37990.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadatr, riwayat

Ibnu Katsir dalam tafsir (41543).
Lihat Al Mawardi dalarn An-Nukot wa Al Uyun (61325) dari Qatadah, Adh-
DhahhahdanlbnuJubair.,
Ibnu Abi Hatim dalamtafsir (10/3458).
Abdurrazzaq dalam tafsir (31452).
Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al Uyun (61325)

2006
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3799l.Yahya bin Hubaib bin Arabi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, ia
'berkata: Syu'batr me,nceritakau kepada kami dari Simak, ia

' : :berkata, . t'Sesungguhnya dihamai Kindatr lantaran ia
memutuskan (hubungan) de,ngan ayahnya. 

";K 
eil.(#itiy

:, 'Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima

,l(asih kepada Tuhannya', (yakni) lakafuur 'sangat ingkar'.'2012

37992.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah
menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Ja'far bin Az-
,Zubair, dari Al . Qasim, dari 'Abu Umamah, ia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda te,lrtang firman-Nya, "S)i;;tli,t
,,.i l"F: "sesungguhnya manusia itu sangat tngkar iiao*

,, ; berterima kasih kepada Tuhannya,"

'*(Maksudnya adalah) songat ingkar, orang yang mokan

sendirian, memukal budabtya, dan menahan jatahnya.'aorl

37g93.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mcngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

. meingenai firman-Ny"4 '"$3 c#-($tiitt "sesungguhnya

manusia itu sangat ingkar tidak bqterhna lcasih kepada

., Tuhannya," ia ber*ata, "Al lunuud adalah al kafuur 'yang

Sfl€at ingkar'."

Ia lalu mernbacakan ayat, ';iU {fi{'q "sesungguhnya

manusia itu, benar-benar sangat mengingfari nilonat.'20'o (Qt.

Ibrd. .'

Lihat Al Mawardi dalarr. An-Nukat wa Al Uyun (61325) dan Ibnu Athiyah
dalanAl Muhanar Al Yajiz (515M).
Al Baihaqi dalatnSyt'ab Al Iman (41153).
Lihat Al Mawardi dalan An-Nulcat wa Al Uy*t (61325) dari QatadalU Adh-

iil'$: ,i:# q)il ,isi ,fr el, ,'r;rgJ

20u
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AlHaii [22]:66)

37994.A1 Hasan bin Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu At Mughirah Abdul Quddus menceritakan

kepada kami, ia berkata: laiz bin Utsman menceritakan

kepada kami, ia berkata: Hamzatr bin I{ani me,lrceritakan

kepadaku dari Abu Umamatr, ia ber*ata, "Al kanuud adalatt

png tinggal sendirian, memukul budalaty4 dan menahan

jatahnya.-2ol5

37 99 5. Muharnmad bin Isma'il Adh-Dhawari menceritakan kepadaku,

ia berkata: Muhammad bin Siwar menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abu Al Yaqztran mengabarkan kepada kami dari

Suffan, dari Hisyam, dad Al Hasan, mengenai firman-Nya, 3l

"K 
u#-lrCtii "sesungguhnya manusia ita sangat inglur

tidak berterima knsih kepada Tuhannya," ia berkata, "Sangat

mencela Tuhannya, menghitung-hitung musibah, daq

melupakan nikmat-nikmat.'2016 ..

Firman-Nya, 345 At iF :iyi "Dan sesungguhnya Dia
menyalrsilran kcingkarannya," maksudnya adalah, dan seswtgguhnya

Allah menyaksikan keingkarannya ry adalah tasyaahid "sangat

menyaksikan".

Pendapat kami dalam hal ini dinyratakan pula oleh pag atlli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

37gg6.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadatr, mengenai

ftman-Nya, ry 6y & :itj "Dan sesungguhnya Dia

Dhahhalq dan Ibnu Jubair.
Ibnu Ma'in dalam At-Tarikh (41485), Al Buldiari ddam Al Adab Al Mufrad
(l/68), dan Al Baihaqi dzlamSyu'ab Al Iman (41153\.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (10/3458) dan Al Mawardi dalatn Aln-Nukat wa Al
Uyun (61325)
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menyaksikan keinglcarannya," ia berkata,'Maksudna adalatr,

sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan (keingkaran) i1u.r20r7

37997.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
,J menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

"Dan sesungguhnya Dia menyaksikan lceinglcarannya," pedra

sebagian qira'at, "\H |!-ti ,* br 'ot 
^Sesa 

ngguhnya Altah
M aha Meny aksilcan' (keingkaran) itu).' r0'8

37998.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kalni dari Suffan, tentang ayat, !i:11;
L-.F a:t "Dan sesungguhnya Dia menyaksikan

lreingkarannya," ia berkatq "Sesungguhnya Allah Matra

Menyaksikan fteingkaran) itu."2or 
e

Firman-Nya, 7)X #i +J-fr{t "Dan sesungguhnyo dia
sangat bakhil karena cintanya kepada harta," maksudnya adalah,

sesungguhnya manusia karena sangat cintanyra kepada harta, maka ia
sangat$akhil."

Para ahli batrasa Arab berbeda pendapat tentang alasari

penyifatan dangan asy-syiddai karena kecintaan terhadap harta.

Sebagian atrli batrasa Bashratr mengatakan batrwa maknanya

adalatr, sesungguhnya dia, karena kecintaannya terhadap harta, ia
sangat bakhil. Al bakhiil (orang bakhil atau pelit) disebut syadiid dan

mutasyaddid." Mereka berdalih de,ngan bait syair Tharfah bin Al Abd
Al Yasykuri berikut ini:

2:At Jrq,r J6& 7., ..t!..t.-,,.,?. .(
gW-: €Pt lU', .)JJt 6tl

Lihat Abu Hay5ran dalamAl Bahr Al Muhith (10/529) dan Ibnu Athiyah dalam
Al Muharrar Al Wajiz (5/514).
Ibid.
Lihat Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (31285) dan Al Mawardi dalam An-
Nukatwa Al Uyrn(61326)
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"Alat lihat ksnatian mizngincar dan memilih jiwa-jiwa pada harta-
harta terbaik dari harta orang kikir yang sangat pelit.'ffio

Ada png mengatakan bahwa maknaqya adalah, sesungguhqra

dia sangat kuat karena cintanya kepada harta.

Sebagian ahli nahwu Bashratr berlmta, '?osisi ilJ.se,rnestinyra
setelah 1i+:, dan kata int di-idhafalr-kan (disandangkan kepadanya),

sehingga redaksinya m€njadi wa innahu la syadiidu hubbil khair 'dan
sesungguhnya dia sangat kuat mencintai harta'. Namun karena kata al
ftaDD didatrulukan pada redaksi ini, maka dikatakan !ri:fr, dan dibuang

dari aktrimya, karou dengan begitu akan serasi dengan pangkal dan

aklrir ayat-ayat-lainnya. Seperti dalam surah lbraahiim, )Ld:g )(f
*G$-;rt$'seperti abu yang ditiup angin d.engan lceras pada
suaht hari yang berangin lcencang'. (Qs. Ibraahiim [1a]: l8). Al
'Ushuuf 'kencang' bukan sifat unhrk al yaum'hari', tapi untuk ar-iih
'angn'. Namun karena arriih'angtn' disebutkan sebelum ol yaum

'hari', maka diungkapkan pada aktrirnp, seolah-olah Allatl berkata:/l'
yaumin 'aashtf ar-riih'pada hari yang berangin kencang'. Wallahu

a'lam.fi2l

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para atrli
tafsir. Mereka yang berpendapat deurikian me,nyebutkan riwayat

berikut ini:

37ggg.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman-Nya, '"-+:i Ft +fJ.fr$ ".Dan

sesungguhnya dia sangat bakhil larena cintanya kepada

Bait syair ini dicantumkan dalunAd-Diwaa (hal. 3a). Riwayatnya adalah:

;,r-;ji ;,17iir !6* uti"zi:p$tieiai,;lt sil
"Aht melihat kematian mengincar dan memilih harta-harta pilihan, harta-

harta terbaik dari harta orang lceji yang sangat pelit."
Lihat Al Faln'a dalan Ma'ani Al Qur'an (31287 , 288).
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harta," ia berkat4 "Al khair adalatr keduniaan."2022

Ia lalu membaca ayat, 'rl;;i W {j ot "Jil@ ia
meninggalkan harta yang banak, berwasiat " (Qs. Al Baqaralt

[2]: 180)

rr,:, . Aku lalu bertany4 "Khairan artity. harta?" Ia menjawab, 'Ya.
Apa pun sebutan itu selain harta. Bisa jadi harta itu haram, tapi

manusia menganggapnya khair 'kebaikan', maka Allatt
menyebutrya khair, karena manusia memang menyebutnya

khair di dunia, walauptu itu keburukam. Terbunuh di jalan

Atlah juga disebut sza' 'buruk atau bencana'."

Ia lalu membacakan ayat, D.iL #i;fi3 $1G 
-*,1#V

uMaka mereka lcembali dengan nilonat dan karunia (yang

besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa."

(Qs. Aali'Iinraan [3]: l7a)

lalalu berkat4 "(Maksudnya adalatr), mereka tidak terbunuh,

, padatral di sisi Allatr itu bukanlah suu' 'kebunrkan atau
''bencana', tapi mereka tetap menyebutnya szz' 'keburukan atau

be,ncana'."

T"lq"il redaksi ayat ini adalah, sesungguhnya manusia sangat

ingkar terhadap Tuhannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena

cintanya kepada harta. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan hal

itn. Akan tetapi, 'redaksi firman-Nya" 34 At iY :i{, "Dan

sesungguhnya Dia mgnyal<sikan keingkaranf,la," didatrulukan,

sedangkan maknanya dikemudiankan, sehingga redaksinya terletak di

antara, 3K 4'#{Sy"serurgguhnya manusia itu sangat ingkar

tidak berterrmi kasth kepada Tuhannya," dengan i3e i$gl;.'iyi
"Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta."

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para ahli

min Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al Uyun (61326).'
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tafsir. Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

38000.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadatr, mengeirai

firman-Nya, ryq,e:i$@'"K"i;1*liiiy
"sesungguhnya manusia itu sangat ingknr tidak berterima

trasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya Dia menyalcsikan

keingkarannya," ia berkata, "hi merupakan redaksi yang

kalimatnya didatrulukan, yakni Allah berkata,'Sesungguhnya

Allah Maha Menyaksikan batrwa manusia sangat bakhil karena

kecintaannya terhadap harla' ."2023 
._-

Firman-Nya, )fi OC'i,;4$1'SX-li1 
*Maka apatr,oh dia tidak

mengetahui apabila dibangkitlcan apa yang ada di dalam lanbur,?'

maksudnya adalatr, apakah manusia yang sifatrrya demikian ini tidak

mengetahui bila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur serta

dikeluarkannya orang-orang mati )rang ada di dalamnya dan

dibangkitkan."

Disebutkan batrwa di dalam mushif Abdullah dicantumkan ri!

t:tlj, dt ti',+i3o2a Demikian juga porakwilan para ahli tafsir. Mereka

yang berpendapat dernikian menyebutkan riwayat berikut ini:

38001. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu, Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, ;j$1141'$t "Dibangkitkan apa yang ada di
dalam lcubur," ia berkata, "(Maksudnya adalah) bu'itsa
'dibangkitkan'.t'

Ada dua logat orang Arab pada kata'ii, yaitu bu'tsira dan

As-Suyuthi dalarn Ad.-Durr AI Mantsur (8/604),:menisbatkannya kepada Abd
binHumaid.
Lihat Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al Wajiz (5/515).

2023
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buhtsira, yang arti keduanya sama.2025

Firman-Nya , ;1,'.,3i 46'J#)"Dan ditahirlcan apa yang ada di
dalam dada," maksudny"a adalah, dan dijelaslcan serta diterangkarl
sehingga tampaklatr apa yang ada di dalam dada manusia yang berupa

kebaikan dan keburukan.

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para atrli

tafsir. Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

38002. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia be*ata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari lbnu Abbas, me,ngenai

firman-Nya, p':Ai|Yil#r"Dan dilahirlean apa yang ada di
dalam dada," ia berka.ta, *(Maksudnya adalatt)

ditampaklcan.''026

38003.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mabrart

me'nceritalcan kepada kami dari Su&an, menge,nai firman-Nya,

2:Lt4i4V'+1::t 
i'Dan dilahirkan apa yang ada di dalam

dada," ia berkat4 "(Maksudnya adalatr) ditampakk 
^.taa1

Firman-Nya, rr,#).||-irr#il "sesungguhnya Tuhan

mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka,"

maksu&rya adalatr, sesunggutrrya Tuhan mereka mengetatrui amal

perbuatan mereka, apa-apa yang mereka rahasiakan dan mereka

sernbunyikan di dalam dada meneka dan apa-apa yang mereka

nyatakan dengan anggota tubuh mereka. Tidak ada sesuatu pun dari

itu yang luput dari pengetalnran-Nya dan Dia akan membalas semua

itu pada hari tersebut.

Lihat Ibnu Athiyah dalan Al Muharrar Al Wajiz (5/515) dan Asy-Syaukani
iblanFath Al Qadir (5/4t3).
Al Qurthubi dalamAl Jami'li Ahlcam Al Qur'an (20/163).
LihatAl Mawardi &lamAn-Nukatwa Al Uytn (61326).
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Akhir surah { iJ.+J'6}, alhamdutillah.

Berikutrya adalah tafsir suratr Al Qaari'ah, insya Allah.

ooo
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SURAH AL QAARI'AH

3q,;iiffil@
\\afi'i;rtisiC@ i;roi ( a;,'J-v,

+Hic(iuJLSiiK
# @,tL)6 3ix irr €D ils( $11L
fr3@,t-+ $ i3 {fi @'#v iar. 4
@'.arjg @ Utc 6ri,I:v' @'*2a

,rHrfi Kiarnat. y'q,al<ah Ho,ri Kiamat ifiil T1ll'r.tl<ah l<f,ntu

apakah Hari Kia*at itu? Padahati iu marntsia adalah

s ep uti l*pu.l*Pu y uJg bqtcb m an, df,r. gwwflg guttuflg

adnlahsepertibuluyartgdillcrmfut'hmrtbutl<mt.Dmt
adnptmorarJg.or(mgyarJgbqattimbangan(l<ebail<mt)rrya,
,rt"lrf, diabqada dalarnlcehi.dupan yang nwmuasl<mt. Dan

adapun ucmg.orcmg yarJg tingan tirtangmt (lcebail<m)nya,

,rralr, tsnpatl<ernbalirrya adalah Neralco Hawiyah, Doln

taturi,rrhl<mru opal<ahNerako Haw$ah itu? (Yaitu) api



TafshAh:Ithabmi

yclng scmgat panas." (Qs. Al Qaarilah U0U: 1.1 1)

Allah Ta'ala berfirman, '413i *Hsri Kiamat,,, saat hati
manusia dikagetkan oleh huru-haranya dan kedatrsyatan petakanya,
yaitu hari yang tidak ada lagi malam setelahnya.

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para atrli
tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

38004. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai
firman-Nya, 4\3i "Hari Kiamat.,, ia berkatu, *'i2tAi
termasuk nilma-nama Hari Kiamat. Allah menggambarkannya
sebagai sesuatu yang besar dan memperingatkan para harrba-
Ny"."'0"

38005. Muhammad bin Sa'd menceritaican kepadaku, ia berkata:
Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan
kepada\u dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya, 'i;13i";rCQ-'tLAi *Hori Kiamot. Apatwh Hari
Kiamat itu?" ia berkata, 'Maksudnya adalah as-saa'ah ,Hal;i

Kiamat'."2029

38006. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id menceritakan
kgpada kami dari Qatadatr, menge,nai firman-Nya, @ 4LAitir-t3IiC uHari Kiamat. Apalcah Hari Kiamat itu?,, ia berkata"
"Maksudnya adalatr as-saa' ath'Hari 6irrru1r.d030

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir ( 10/3458).
Lihat Al Qurthubi dalamAl Jami' li Ahkam Al Qur'an (20lt6/).
Ibid.
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38007. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: waki

menceritakan kepada kami, ia berkata, ".,,trku mendengar bahwa

al qaari'ah dan al haaqahadalah Kiamat."203l

Firman-Nya, \6C "Apakah Hari Kiamat itu?" berguna

untuk mengganrbarkan besamya perkara Kiamat dan Hari Kiamat

yang mengagetkan para hamba. Allatr Ta'ala berkata, "Apakah itu

Hari Kiamat?!" Maksudnya, apakah itu Hari Kiamat yang huru-

haranya menghantam para maktrluk? Yakni betapa besar, betapa

hebat, dan betapa datrsYatnYa.

Firman-Nya, '461( it;tXi:t "Tahukah pamu apaluh Hari

Kiamat itu?" maksudnya adalah perkataan Allah kepada Nabi

Muhammad, "Apakah engkau tatru, apakah Hari Kiamat itu, wahai

"*T*;-Nya, *j{.it a7{u i\giKir, *Pada hai itu
manus.ia adalah seperti latpu-latpu yang bertebaran," maksudnya

yaitu, Hari Kiamat adalah hari saat manusia seperti kupu-kupu, yaitu

y*g bi"ru berjatutran pada api dan lampu (anai-anai atau laron),

bukannya nyamuk atau lalat. Maksud *Hiadalah yang bertebaran.

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para atrli

tafsir. Mereka yang berpendapat dernikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

38008. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kgpada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, ilgiKit;
*j{.Ji CL$U *pada hari itu manusia adalah seperti

latpu-latpa yang bertebaran," ia berkat4 *Kupu-kupo (l-qo")

ini merupakan yang biasa kalian lihat mengerumuni arpi'-'o"

2o3r Lihat riwayat yang dikennrkakan oleh Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir
(5t396) serupa itu, dan ia tidak rnenisbatkannya kepada siapa pun'

2032 As-suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur (8/605).
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38009. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mmgenai finnan-Ny4 *#r ;(Je'it3iiKi,*Pada hari itu mamuia adalah seperti htpu-htpu yang
benebaran" ia berkata, "Ini adalah penrmpamaan yang Allatl
trrtpamakan."2o3S

Sebagian ahli bahasa Arab mengatahan batrwa maknanya

adalah, bagaikan gerombolan belalang yang saling berttunpuk.

Demikianlah keadaan manusia pada hari itu, saling berkeliaran
terhadap sesaman)ra.

Firman-Nya" jfi ,rd:rL 3441 i3t "Dan sununs-
gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburlcan," malcsudnya

adalah, dan pada hari itu gunung-gunung bagaikan bulu yang

diharnbur-hanrburk m. Al' ihn arliayaberagam bulu.

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para ahli
tafsir. Mereka yang berpe,ndapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

38010. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai fiman-Nya, iK;| )a.-.

J.-i$t q4|@34;1 "Dan gunung-grri*ng adatah,;1:43r+,
, seperti bulu yang dihambur-hamburktn," ia berkata,

'(Maksudnya adalah) ash-shauf al manfuusy 'bulu yang

dihamburk^nt 32034

380ll.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kamu ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari.Ma'mar, dari Qatadah, ia
berkatq'Maksudnya adalatr ash-shauf 'bulu'."2035

Lihat Az-Zarnakhqari dalam Al Kasyryaf @n 9q.
Ibnu Katsir dalam tafsir(141438).
An-Nawawi dalam syarhnya terhadap Shahih Muslim (9f l) dan Abdurrazzaq

xtt
2034

2035

-
Z
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Disebutkan batrwa gunung-gunung diperjalankan di muka

bumi, dan itu dalam bemtuk gunung yang bagaikan debu.

Firman-Nya, iL-;i 33ii i(Yi *oo, adapun orang-orang

yang berat timbangan (trebaikan)nya," maksudnya adalatr, adapun

orang-orang yang berat timbangan kebaikagrya."

Al mawaazirn maksudnya adalah al wazn "timbangan". Orang

Arab biasa berkata, "Laka 'indti dirham bi miizaan dirhamifta" atau

"wazni dirhamilca" (untukmu ada dirham padaku yang seberat

dirhammu). Mereka juga biasa berkata, "Daarii bi miizaani daarilu"

atau"wazni daarilca" (rumatrku sejajar dengan rumafumu). Maksudnya

adalatr "hidzaa' daarilu" (sejajar dengan rumatrmu). Seorang penyair

mengatakan:

'iti fGJ,',tr ttg z1ts'r<tiu.'rfi* i
uDulu sebelum alat bertemu kalian adalah seorangyangmemiliki

lrclautan, untuk setiap pendebat alar memptnyai tandingannya.'a036

Maksud lafazh |.-Jl:H f4gi'Fa. adalah yang mendebat

perkataannyq dan tidak dapat mematalrkan argumennya.

Mujatrid berkatq "Bukan miizaan'tirnbangan', akan tetapi ini

hanyalatr p€trumpamaan. "

38012. Abu Kuraib melrcedtakan itu kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Susan, dari Ibnrr Abi Najih,

dari Mujahid, mengenai firman-Nya , -*4! 
i4zv. 4 fi

uMalca dia berada dalam kchidupan yang memuasktn," iL

berkata, "Oleh kare,lra itu, dia berada dalam kehidupan yang

diridhai-Nya di surga."2o3?

dalam tafsir (31392).

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3ll?0) dan Al Qurthubi dalam tafsir

(lo/13).
Lihat Asy-syaukani dilanFart il Qadir (51284).

mr6
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38013. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, te,ntang ayat, lQV 1a". f i*Mala dia berada dalam kehidupan yang memuaskan," ia

berkata,'Malcsudnya adalah di srrga.''038

Firman-Nya, Y2ar',!tS @,:i4i; 3, ifiS "Dan

adapun orang-orong yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka

tempat lrembalinya, adalah Neralw Hawiyah." Maksudnya adalah,

adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka

tempat tinggalnya adalatr Neraka Hawiyrah, ia jatuh ke dalamnya

dengan kepalanya di dalam Jatranam.

Pendapit kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para atrli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

38014. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id mencbritakan

Eepaaa $gri dgi Qatadatr, tentang ayat, ,llt-2$,JLii(t;
'42A)ttl@ "Don adapun orang-orang yang ringan

timbangan (kebailan)nya, maka tempat kembalinya adalah

Neralw Hawiyah," ia berkat4 "Maksudnya adalah neraka, dan

itu menrpakan tempat tinggal meteka."2O3e

38015.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
mengenai firman-Nya, \214',i:13 *Maka tempat

lrembalinya adalah Neraka Hmviyah," ia berlcata, 'Talannya
menuju neraka, yaitu Neraka Hawiyah."

Qatadatr berkata, *Ini adalah ungkapan Arab, bila seseorang

AI Mawardi dalatn An-Nukat wa Al llyun (61329)

As-suynthi dalarn Ad-Dun Al Mantsur (8/605), irrnisbatkamya kepada AM
binHumaid.

2o3t

2o;t9
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mengatami perkara yang sangat berat, maka dikatakan hawat

ummuhu' ibunya j atuh 
t 
:t204'o

38016.Ibnu Abdil A'la menceritakan ke,pada karni, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dfii Al Asy'ats

bin Abdillah Al A'mq ia berkat4 "Bila seonmg muhnin

meninggal, rohnya dibawa menuju roh-roh kaum mukmin, lalu

mereka berkata, 'Nyamankanlah saudara kalian, karena

sesungguhnya ia dalam kedukaan' dunia'. Mereka juga

bertanya, 'Apa yang dilakukan fulan?' Ia menjawab, 'Ia sudah

meninggal, tidakkah ia datpng kepada kalian?' Mereka

menjawab, '(Kalau begrtu) mereka (malaikat) membawany.a

kepada ummuhu al haawiyaft (ibunya yang jatuh)t.tt204t

38017.Isma'il bin Saif Al Ajali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ali bin Mashar menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il

menceritakan kepada kami dari Abu shalih, mengenai firman-

Nya,'*i2t4)X1 "Moka tempat kembalinya adalah Neraka

,.. Hawiyah," ia berkata, "Yahwuun 'meteka jatuh' ke dalam

neraka dengan kepala mereka."2o42

38018.Ibnu saif menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Siwar menceritakan kepada kami dpri Sa'id, dari Qatadah,

mengenai firman-Ny4 '4tAJirt,S *Maka tempat

kembalinya adalah Neraka Hawiyah," ia berkata, "Yahwii'ia
jatuh' ke dalam neraka dengan kepalanya."2oa3

38019. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

2* Abdurrazzaq dalam tatsir (31392), Al Qurthubi dalam tatstr (201167), dan Al
Baghawi dalam Ma' alim At-Taruil (41 519).

2gr Abdurrazzaq dalam tafsir (3R92).
2s2 As-Suyrttri dalam Ad-Dun Al Mantsur (8/606) dan Ats-Tsa'alabi dalam

tafsirnya (41438).
2043 Ibnu KaSir dalam tafsir (141438). Lihat juga riwayat yang dikemukakan oleh

.Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al Uyun (61329), tidak menisbatkannya

kepada siapa pun.

-
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mengabarkan kepada kami, ia berkala: Ibnu Zud berkata
mengenai firman-Nya, 

''42L4fu *Maka tempat

lrembalinya adalah Neraka Hawiyah," ia berkata, "Hawiyatr
adalatr.neraka, itu adalah ibunya dan tempat kembalinya yang

ia kembali kepadanya."

Ia lalu membacakan ayat, 
"tAi 

Sfyi "Tempat kembali
merelra ialah neraka."'* (Qr.Aali"Imraan [3]: 151)

38020. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku mencerita\an
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, IA3
'4t6"Maka tempat lcembalinya adalah Neraka Hawiyah,"
ia 6erkata, "Dia seperti itu. Neraka dijadikan ibunya, karena' 
neraka menjadi tempat tinggalnya, sebagaimana perempuan

yang menempatkan anaknya, karena tidak ada lagi tempat

tinggal bagrnya selain itu, maka itu dijadikan. seperti

kedudtrkan ibu baginya."2ms

Firman-Nya, i;, li i)it:3 -V2 "Dan tahulwh kamu apakah

Neralra Hawiyah itu?'\ maksudnya adalah, Allah bertanya ke,pada

Nabi SAW, "Apakah engkau tatru, hai Muhammad, apakatr Hawiyah
itu?" Allah lalu menjelaskan tentang itu dengan berfirman, P4t3C
*(Yaitu) api yang sangat panor." n4limaksudnya 

adalah yang telah

humiyat "dipanaskan" dengan bahan bakar di atasnya.

Akhir tafsir surah Al Qaari'ah.

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (61329), As-Suyuttri dalan Ad-Dun
Al Mantsur (8/606), Al Qurthubi dalamAl Jami'li Ahkam Al Qur'an (201167),
dan Ibnu Katsir dalam tafsir dengan tarribahan (141439).
Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (51487) menyerupai ini.204.5
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SURAH AT.TAKAATSUR

Aj.*St;,|*+

@ 5tr5 _3;r,tr G)'rfiI?';),i1 @'jai'F>$
3;;i @ qiii'*'o{f, i ;( @'b;fr ,.i;1, g.f
,i#5."J4'3 @erli<;iq';;iI @ :+;Li

@r$i
"Bemwgah-megahmt tclah melalailcon lcarrwr sarnpai l@fiw
masttk l<e dolan lcubur. J orrtgarildh b"grar, kelak l<frnuu al<frn

mengetalwi (akibat pefurnumrw it;.i, ilan janganlah
b 
"g.ar, 

l<elak lww al<fi l menga.alwi. J anganlah b egitu, iiko
l<f,firu mengetaluti ilengan Pmgetatrusn yorng yatkin, nbcaya

l<mw benm.benm c,l<flrl melihat N qako I ahim, ilmt
sesanggzhny a lcanu benm.benar al<frn nwlihatny a ilengan
'oirntl yakin, l<cnuudian l&mt par;ti al<ilrr ditaruyai padn hmi
itu tetfiang kerlil<matm (yarrgllurn"uu nlegah.megahlran di

iluniaia,i." (Qs. At-Takaatsur [102]: 1.8)



TafsbAth:Ihafui

Maksudnya adalah, berbangga-banggaan dengan banyaknya

harta dan jumlatr telah melalaikan kalian, watrai manusia, dari menaati

Tuhan kalian dan dari apa yang dapat menyelamatkan kalian dari

kemurkaan-Nya terhadap kalian.

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

38021. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

t.pu,$.kgi dariQatadah, mengenai firman-Nya, j*fi'Ffi
ifi17'i.:1@ "Bermegah-megahan telah melaiai*an

lramu, sampai kamu masuk lce dalam htbur," ia berkata, "Dulu
mereka berkata, 'Kami lebih banyak daripada bani fulan, dan

kami lebih banyak daripada bani fulan', sementara mereka

setiap hari terus bergugrran hingga yang teral<hir mereka.

Demi Allah, mereka masih te,lus demikian hingga serluanya

menjadi penghuni kubur.''M

38022.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritd<an kepa.da kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,

tentang ayat, S#iiIF$ "Bermegah-megahan telah

melalailun kamu," ia berkata, "Dulu mereka berkata, 'Kami
lebih banyak daripada bani fulan, dan bani fulan lebih banyak

daripada bani fulan'. Mereka dilalaikan oleh itu sampai mereka

mati dalam keadaan sesat.'2Q7

Telah diriwayatkan dari Nabi SAW saMa beliau yang

menunjukkan bahwa malananya adalatt merrbanggakan banyaktya

harta. Riwayat-riwayat mengenai ini adalatr:

38023. Abu Kuraib menceritakan ke'pada kami, ia berkata: Waki

2* Ibnu Katsk dalam tafsn (141444) dan Al Qurthubi dalam tafsir (201169).
2fi7 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (10/3460).
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menceritakan kepada kami dari Hisyam Ad-Dastiwa'i, dari

Qatadatr, dari Mutharif bin AMillah bin Asy-Syakhir, dari
ayahnya, ja berkata "Saat itu beliau membacakan ayat, 'fi.1fi
i!f,I?i.:1 @ jAi' Bermegah-megahan tetah melaiaitran
kamu, sampai kamu masuk,le dalam lrubur'. Beliau lalu
bersabda, .1'51 ;:'3ri|tklrlf Ur5 bU',; ,esi il.L',t '-li'c.;i:tZs \t ,:ol;Ji ,Wahai 

^on 
iio, mot oio t rrtoiu

yang kau miliH kcanali apa yang telah engkau makan sampai
habis, atau yang engkau kenaknn sampai rtsak, atau yang
telah engkau sedekahkizn sampai tuntas'."2M8

3}o24.Mtrhammad bin Khalaf Al Asqalani menceritakan kepada
kami, ia berkata: Adam menceritakan kepada kami, ia berkata:
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit
Al Banani, dari Anas bin Malik, dari Ubay bin Ka'b, ia
birkata, "Dulun5ra karni mengira hadits ini dari Al eur'an,
yakni, *t lf [U ii |6,u t-tti-,iJ ,J6'u ibtt ?tT # ttl i
.qLs'F ,)b }r''+'-f,_ j ,:r'r,i, ft iii tseandainya'onik Ado^' 
memiliH dua lembah harta, niscaya dia akan mengharapkan
lembah yang ketiga. Padahal tidak ada yang akan mengisi
perut anak Adam selain tanah. Kemudian Allah alan
menerima tobat siapa yang bertoDat'. Sampai turururya suratr,

3*$'K,4 'nui"gin-megahan tetah melataitwn
lcomu.'..'."2M9

Sabda beliau SAW setelatr me,mbacak*, '$fi, "Tidak ada
hartamu yang kau miliki keanali demikian' dan demikian,"
menmjukkan batrwa maknanya melrurut beliau adalah, berbangga-
banggaan dengan harta telatr melalaikan kamu.

zo,,t

20,i9

Muslim dalam Ash-Shahih (412273, rc. 2957) dan At-Tirmi&i dalam ls-
Sunan (51U7, no. 3354).
Al HaiBami dalam Majma' Az-fuwa'id (71140) riwayat serupa, dan As-
Suyuthi dalarnAd-Durr Al Mantsur (U610).
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Firman-Nya, 'r$I?';,fi "So pai kamu masuk ke dalam

latbur," maksudnya adalah, sampai kamu menuju kuburan lalu
dikubur di dalamnya. kri menunjukkan benarnya pendapat tentang

adzab kubur, karena Allah Ta'ala menyebutk.lnnya, mengabarkan

tentang orang-orang yang dilalaikan oleh bermegatr-megatran, bahwa

mereka akan mengetahui apa yang akan mereka dapatkan ketika
mereka mendatangi kuburan (saat dikubur). Ini sebagai ancaman dari-
Nya untuk mereka.

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para ahli
tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

38025. Abu Kuraib menceritahan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Athiyah menceritakan kepada kami dari Qais, dari Hajjaj, dari
Al Minhal, dari Zirr, dari Ali, ia berkata, "Dulu kami
meragukan aAzab kubur, sampai turunnya ayat, j(:fi'K:ji[

. 'Bermegah-megahan telah melalaikan lcamu', Hing$, 'g'l
( ll'! I ot
oJ,.rr, o3t 'Kelak kamu akan mengetahui', terfiang adzab

kubur.'tr050

38}26.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ha}&am
bin Salm menceritakan kepada kami dan Anbasatr, dari Ibnu
Abi Laila, dari Al Minhal, dai Zin, dari Ali RA, ia berkata,

"Turunnya 3*11'F'1i1' B erm e gah-m e gah an t e I ah mel al aikan
kamu',berkenaan dengan adzab kubur."205t

38}27.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami dari Amr, dari Al Hajjaj, dari Al
Minhal bin Amr, dari Zin, dari Ali RA, ia berkat4 "Kami
masih meragukan tentang adzab kubur, sampai turumya,

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (10/3458).
At-Tirmidzi pada kitab: Penafsiran Al Qur'an (51447, no. 3355) dan disebutkan
As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Man*ur (8/610).

2050

205 I
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'tIi;173&@3af64i'Bermegah-megahan tetah

melalaikan kamu, sampai lamu masuk ke dalam htbur'.'2052

Firman-Nya, 'o;53 3;19 "Janganlah begitu, kelak kamu

alran mengetahui (akibat perbuatanmu itu)." Firman-Nya, I
"Janganlah begitu," maksudnya adalah, tidak begini yang selayaknya

kalian lakukan, yaitu dilalaikan oleh bermegatr-megahan. Firman-Nya,
'o;{;3r*Kelak kamu alwn mengetahui," maksudnya adala}r, kelak

kamu akan mengetatrui saat kamu mendatangi kuburan, watrai orang-

orang yang dilalaikan oleh bermegatr-megahan, akibat perbuatanmu

dar-r kesibukanmu dengan banyak harta di firnia sehingga

melengalrkanmu dari ketaatan terhadap Tuhanmu.

Firman-Nya, 5;J3.3;1,9'l "Dan janganlah begitu, kelak

lramu alran mengetahui," maksudnya adalatr, kemudian tidaklah

selayaknya begini yang kalian lakukan, yaitu dilalaikan oleh harta dan

banyaknya jumlatr. Kelak kalian akan mengetatrui ketika mendatangi

kuburan (dikubur) apa yang akan kalian peroleh, yaitu hal-hal yang

dibenci akibat kesibukan dengan banyak harta dan jumlah yang

melalaikan kalian dari ketaatan kepada Tuhan kalian. Allatt
mengulang fir,man-Nya , 'oA:3 3Fk "Janganlah begitu, kelak

lramu alcan mengetahui," sebanyak dua kali, karena orang-orang Arab,

apabila hendak mengungkapkan beratnya hal yang menakutkan dan

ancaman, akan mengulang kalimatnya sebanyah dua kali.

Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak berkenaan dengan ini sebagai

berikut:

38028.Ibnu Humaid me,nceritakanriya kepada kami, ia berkata:

Mahran menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari

Tsabit, dari Adh-Dhahhalq tentang ayrat, '$l;3-3rk
"Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui," ia berkata,

"Orang-orang kaIir, 6;33 3;:" g 'l 'Dan janganloh

2os2 Ibmr Abi Hatim dalam tafsir (10/3459).
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begttu, kelak kamu alun mengetahui', orang-orang yang

beriman." Dernikian bacaan se,perti ini pula Adh-Dhahhak

mernbacanya.2os3

Firman-Nya #l *6;i3 ii( "Janganlah begitu, iilca
lramu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin," maksudnya

adalah, tidak begini yang semestinya kalian lakukan, watrai manusia,

dilalaikan oleh banyaknya harta. Jika kalian mengetahui dengan

pengetatruan yang yakin bahwa Allah akan mernbangkitkan kalian

pada Hari Kiamat dari kuburan kalian setelah kematian kalian, niscaya

banyalarya harta tidak akan melalaikan kalian dari ketaatan terhadap

Allah Tuhan kalian, dan tentunya kalian akan bersegera beribadah

kepada-Nya, melaksanakan perintah dan larangan-Nya, serta

mengesampingkan keduniaan karelra menyayangi diri kalian sendiri

agar tidak terkena siksaan-Nya.

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para ahli

tafsir. Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan..riwayat

berikut ini:

38Dg.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, $'*"-fi i'g
"Janganlah begitu, jika lwmu mengetahui dengan pengetahuan

yang yakin " ia berkata, "Kami pematr membicarakan, bahwa

pengetatruan yang yakin adalah mengetahui bahwa Allah akan

membangkitkannya kerrbali setelah mati."2054

Firman-Nya , 4!i 3;;i "Niscaya lcamu benar-benar

alan melihat Neraka'Jahim." Ada perbedaat qira'at di kalangan ahli

qira'at pada ayat ini.

Semua atlli qira'at'selurutr negeri membacanya 3;;i

As-suyuthi dalatt Ad-Dun Al Mantsur (8/611).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (10/3460).

2053

2054
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1fi, 'de,ngan fathah pada huruf taa' pada kalimat 3;;i , di

kedua tempatnya

Al Kisa'i mernbacanya dengan dhammah pada huruf taa'pada
kalimat pertama, dan dengan fathahpada kalimat kedua.2os5

Me,nurut kami, yang benar adalatr dengan fathah pada

keduanya karena kesamaan hujjah para atrli qira'at padanya. Dengan

demikian, takwilnya adalah, ,niscaya kalian, watrai orang-orang

musynk, benar-benar akan melihat Neraka Jatranam pada Hari

Kiamat, kemudian kalian benar-benar akan melihatnya dengan mata

kepala dan tidak samar.

38030. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Afhku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nvq g,iif Gq';iti "Dan sesungguhnva kamu benar'
benar akan melihatnya dengan 'ainul yakin," ia berkat4
'"Maksudnya 

adalah para pelaku syiri1."2oso

Firman-Nya, ,-1i * )-;5-"t6'1 "Kemudian kamu pasti

alran ditanyai pada hari itu tentang kenilonatan (yang kamu megah-

megahlran di dunia itu)," m*,sudnya adalatr, Allah pasti menanyai

kalian tentang kenikmatan yang kalian rasakan sewaktu di dunia,

"Apa yang kalian lakukan di dalamnya? Dari mana kalian

mendapatkannya? Pada apa kalian menggunakannya? Apa yang kalian

Ibnu Amir dan Al Kisa'i mcmbacanya liy', dcngan dhammah pada hunrf ta'

errq';;i'l , dengaafathah padahunrf ta'.

Ahli gira'at yang lain mcmbacanya 3I1i Unqlf i, denganfathah parda

kefinr:ra.
Lihat lsJab'ah fi Al Qira'at (l/695) dan Abu Hapran dalam Al Bahr Al
Muhith (10/537).
Lihat Al Qurthubi dalamAl Jami' li Ahkam Al Qat'an (201174).
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lakukan dengannya?"

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai on'no'iim

'tenikmatan" tetsebut, apa itu?

Sebagian me,lrgatalcan bahwa itu adalatr keamanan dan

kesehatan. Mercka 1lang b€rpendryat demikian menyebu&an riwapt-
riwayatberikut ini:

38o3l.Abbad bin Ya'qub menceritakur kepadaku, ia bertata:

Muhammad bin Sulaiman menceritahan kepada kami dari lbnu

Abi Lailq dari Asy-Sp'bi, dqll Ibnu Mas'ud, mengenai

firman-Np, $i*#i'liA'I "Kemudian komu pasti

akan ditanyai pada hoi itu tentong kenihnaton " ia bet*atq

'Maksldnya adalah keamanm dan kesehat-.rr2057

38032. Abu Kgraib menceritalcan kepada kami, ia berkata: Hafsh

menceritahan kppada kami dari Ibnu Abi Lailq dari Asy-

Sya'bi, aari eUaUlall riwapt yug *ru.205t

3E033. Ali bin Sa'id Al Kindi menceritalcan kepadalcu, ia'berkata:

Mutrammad bin Mrwan me,lrceritalcan kepada kami dari Al-
Laits, dari Mujahid, mengeirai firman-Ny4 ,i #t'r;{r$?
;)i "Kemudian kamu pasti alwn ditanyai pada hai itu
tentang l<enilonatan," ia berkatq 'Maksu&rya adalatt

keamanan dan kesehat-.rr2059

38034.Ibnu Basysyar mencerita}an kepada kami, ia berkata: Abu

Astrim menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an

menceritakan kepada karni, ia berkata: Igl-qh sampai kepadaku

tentang n marr-Nya" }fr * *i";r6'3 "Kemudian kamu

pasti akan ditanyoi Nda hai itu tentong kenibnotan " bahwa

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (10/3460) dan Al Mawardi dalamAn-M*at wa Al
Uyun (61332).
Ibid.
Abu Haylran dalamAl Bahr Al Muhith (101537).

m57
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(maksudnyaadalah)keamanandankesehatan.2@ 1,'' :

38035.Ibnu Humaid memceritakan kepada kami, ia berkata: Matran

menceritakan kepada kami dari lsma'il bin Aylrasy, dari AMul
Aziz lbnu Abdillah, ia bertata: Aku me,nde,ngar Asy-Sya'bi

berkata, "An-na'iim'kenikqatan' dipertanyakan pada Hapi

38036t... Ia berkata: Mabran menceritakan kepada kami dari Khalid

Az-Z*rWat, dari Ibnu Abi I^aila' dari AfiIir Asy-Sya'bi, dari

Ibnu Mas'ud, riwayat laqg sama'62

38037. ... Ia berkata: Mabran menceritakan kepada k?mi dari Suffan,

meirge,nai firman-Nya, 4i *,#|-M'X "Kemudian

lamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenibnatan," ia

berkata" 'Maksudnya adalah keamanan dan kesehatan."2063

Ada yang mengatdran batrwa maknanya adalalL kemudian

pada hari itu ia akan ditanya tentang apa yang dianugeratrkan Allalt
kepada merek4 1,aitu yang berupa pendengaran" penglihatan, dan

kesehiitan badan.206f Mereka yang berpendapat . demikian

menyebutkan riwayat-riryayat berikut ini:

38038. Ali menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu Shalih
'r menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny4 $i*#i'ifr$f "Kemudian lcamu pasti

akan ditanyai pada hari itu tentqng ken,ilqnatan " ia berkata,

"An-na'iim . 'kenikmatan' itu adalah kesehatan badan,

Al Mawardi dalan An-Nulut ws Al Uyn'(6832), Al Qnthubi &lam Al Jami'
li Ahkam Al Qur'an (201176), dan Asy-Syauloni dalam lI Foth Al Qadir
(st4eo).
Al Baibaqi dalamSyu'ab Al Iman (41149).
Ibid.
Ibnu Athiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (51519).

Ibnu Abi Hatim dalamtaftir (t08460), As-Suyuthi dzlamAd-Durr Al Mantsur
(81612), serta Asy-Syaukani dalamAl Fath Al Qadir (5/190).

206r
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pendengaran, dan penglihatan. Allah ahan menanyai para

harnba tentang penggunaanny4 dan Dia lebih mengetatrui

tgntang ito d-4pgqa,Jnereka. Itulatr firman-Nya, Ai'&iAy
{;rAli it(45 ,f 'ninlj 's*ungsuhnya pendenEaran,

penglihotan dan hali, semuanya itu akan diminta
pertanggungiowabannya'.'2ms (Qs. Al Israa' [7]: 36)

38039.Isma'il bin Musa Al Fazari menceritakan kepadaku, ia bertata:

Umar bin Syakir mengabarkm kepada kami dari Al Hasan,

batrwa ia pernatr berbicara mengenai firman-Nya, ";t6'X
4i * #i"Kemudian lwmu pasti akan ditanyai pada hari
itu tentang kenikrnatan" ia berkata, "(Maksudnya adalatr)

pendengaran, penglihatan, dan kesehatan badan.'2066

Ada yang mengatakan bahwa itu adalatr kesembuhan. Mereka
yang berpendapat demikian me,nyebutkan riwayat berikut ini:

38040. Abbad bin Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Nuh bin
Darraj menceritakan kepada kami dari Sa'd bin Tharif, dari
Abu Ja'far, mengenai firman-Nya, ili E; #i';,id'f
"Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang
kenilonatan," ia berkat4 "(Maksudnya adalai,)

kesembuhan."2o67

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sebagian

yang dimakan atau diminum manusia. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riw^11t berikut ini :

3804l.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Bukair bin Utaiq, ia berkata,

As-Suyuthi dalarnAd-Durr Al Mantsur (81612).
Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (61332) dari Ibnu Abbas. Ada
juga riwayatrya dari Al Hasan dengan lafazh yang berbeda.
Lihat Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (5/490) dari Ali bin Abi Thalib.

2065

2066
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. '1Aku melihat Salid bin Jubair disuguhi minuman madu, lalu ia

meminumnp, dan bed<ata,' 'Inilah an-na'iirit )Nang akan

ditanyakan kepadakalian'.''6t :

38O42.Ali bin Sahl Ar-Ramli menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan bin Bilal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Harnmad Ibnu Sa6mah menceritakan tepada kami dari

Arnmar bin Abi Arlmar, ia berkab:'Aku mehde,ngar Jabir bin
AMillah berkata, 'Nabi SAW, Abu Bakar RA, dan Umar RA
mendatangi kami, malca kami menjamu mereka dengan kurma

dan air. Rasulullah SAW lalu bersabda, OiLi *A g"fr 'u ti
'& 'Ini termasuk an-na'iim (kenilonatan) yang kalian akan

dit anyai mengenainyat .tt2o69

38043. Jabir Al Kurdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

bin Hanrn me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin

Salamatr menceritakan kepada kami dari Arnmar bin Abi
Ammar, ia berkata: Aku mende,ngar Jabir bin Abdillah berkatq

., 'T.,Iabi SAW me,lrdatang kami," Ialu disebutkan riwayat

serupa.

38044. Al Husain bin Ali Ash-Shada'i menceritakan kepadaku, ia

bedota: Al Walid bin Al Qasim menceritakan kepada kami

dari Yazid bin Kaisan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairatr, ia

menuturkan, "Ketika Abu Bakar dan Umar RA sedang duduk,

tiba-tiba Nabi SAW datan& lalu bertanya, ftii r; V3;*l t
'Apa yang menyebabkan kalian berdua duduk di sini?'

Keluanya-rnenjalvab, 'Lapar'. Beliau lalu bersabA+ g;A *lt
tl* ,*"1t ,i,fiU.'Demi Dzat yang telah mengutttsii dengan

lcebenaran, tidak ada yang mengeluarkanlu selain itu'.
Mereka lalu bertolalc hingga ke rumatr seorang laki-laki

Ib,nrr As-Sari dalam Az-Zuhd (21366., no. 700).
Ibnu Hibban dalam Ash-Shahrr, (8/201) dan Abu Ya'la dalam Al Musnad
(3t32s).
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Anshar, t"H p*,*a disambut oleh istrinya. Nabi kemudian

bertanya, t0yf Ui 'Ke mana fu/an?' Perempuan itu me,njawab,

'Ia pergi menganrbilkan air untuk kami'.

Lalu datanglah sahabat mereka itu sambil membawa kantong

aimya, lalu berkata, 'Selamat datang. Tidak pernah ada para

hamba yang mengunjungl )iang lebih utama daripada yang

mengrmjungiku hari ini'. Ia lalu menggantung kantong airnya
pada dahan kurma, kemudian beranjak lalu menrbawakan

mereka setandan. Nabi SAril lalu bertanya, tL-lliit t-ji ii
'Bukankah engluu bart memetik?' Ia menjawab, 'Aku ingin
kalianlah yang memilih untuk diri kalian'. Ia lalu mengambil
pisau, maka Nabi SAW bersabda, +i;it!)Q,'Tak usahloh

kau memerah susu'.

Pada hari itu ia menyembelih untuk mereka, kernudian mereka
pun malcan. Nabi SAW kemudian bersabda, iiti'*'#-F:txi,tii.ni;ol ,F,b:j {,LJ.'JI, *; u.&rt 4ivt
t'-;8t 'Sunggth, katian okon dltorryo tentang ini pada Hari
Kiamat nanti. Rasa lapar telah mengeluarkan lulian dari
ntmah, dan kalian tidak kcmbali keanali setelah mendapatlean

ini. Malw ini termasuk an-na'\i^'.t,2o7o

38045. Abu Ktraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahp bin
Abi Bukair menceritakan kepada kami, ia berkata: Syaiban bin
Abdirrahman menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin
Umair, dari Abu Salamatr,'dari Abu Hurairatr, ia menuturkan,
'Nabi SAW berkata kep{a Abu Bakar dan Umar, Jt g t1re+il

i;1ri-$r g, 'lFr i f,, eJ 'Mari beronskat beiiia kani
menuju Abu Al Haitsam bn At-Taltyihan Al Anshari'.

Mer,eka pun me,lremuinp, kemudian ia berangkat bersama

20" Abu Awanah &lam Al Musnad (5t176) dan Abu Ya'la dalam At M*mact
(r r/41).
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m€reka ke kebunny4 lalu menghanrparkan tikar unhrk merek4

kemudian mernrbawakan setandan kanna. Rasulullah SAW lalu

bertany4fl-j|')'Fo uS :: i'a 4i'Mengapo engkau tidak

memilihkan intuk kami yang masih mudanya?'Ia menjawab,

'Aku ingn kalian memilih dri yang mudaqra dan balol
bualrnya'.

Mereka lalu makan dan minum air. Setelatr Rasulullah SAW

selesai,. bgliay bersabd4.g! F q$),,d:'u e*4 eisi:i
iruj' itsr ,ti ,i1$'Jlri ,3rr;ir JLi ,ii ,y'( ii;-U oj;x

. 
"Demi Dzat yanf jiwafu ber;da di tangan-Nya, sungguh ini
termasuk an-na'iim, yang kalian kclak akan ditanyai

mengenainya pada trIari Kiamat. Naungan yang sejak ini, buah

latrma yang ranum ini, dan disusul dengan air yang segar

1n|t 12o7l

38046. Shalih bin Mismar Al Marwazi menceritakan kepadalcu, ia

berkata: Ad@ bin Abi Iyas menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Malik bin Umair me,nceritakan kepada kami dari Abu Salamatt

bin Abdirrahntan, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW,

menyenrpai itu, hanya saja di dalam haditsnya beliau berkata,
t - .f - . f"sst i. rvi its6.'*is,3lti J9 "Naunganyang sejuk, ktah htrma
yorg ronui, don air ying segar."

38047. Ali bin Isa Al Bazz,az.metceritakan kepada kami, ia berkata:

Sa'id bin Sulaiman me,nceritakan keprida kami dari Kasyraj bin
Nabatatr, ia berkata; Abu Nadhirah menceritakan kepada kami

dari Abu Usaib (maula Rasulullatr SAID, ia menuturkan,

"Pada suatu malam Nabi SAW lewat, lalu beliau

memanggilku, rnaka aku keluar menghampiri beliau.

Kemudian melewati Abu Bakar, beliau pun me,rnanggilnya,

2o7 t At-Timidzi dalarn Az-Zuhd (2369) ri*ayat serupa.
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maka ia keluar menghampiri beliau. Kemudian melewati

Umar. Kemudian Rasulullah beranjak hingga memasuk sebuah

kebun milik seorang Anshar, lalu berkata kepada pemilik
kebun, l'j-j L-bif 'Berilah ftami makanan hrrma'. Ia pwt

membawakan setangkai kunna, lalu diletakkan, kemudian

Rasulullatr SAW dan para sahabatnya makan. Beliau lalu
minta air dingin, lalu minum. Rasulullah kemudian bersabd4
t;g, ?l-tb ,)r'M 'Sungguh, kalian akan ditanya mengenai

ini pada Hari Kiamot nanti'. Umar lalu mengarnbil tanda itu
dan memukulkannya ke tanatr hingga brrahnya berserakan, lalu
berkata, 'Wahai Rasulullatr, apakah kami juga akan ditanyai

rygngeqai ini?'Beliau menjawab, 'tf ,b'h qAiE br\l,e
i'i j'l''ir, ,t trU -i&'Yo, kecaali dari iemahan (mai;nan)

yang menutupi lapir, atau lubang yang dimasuki panas dan

dingin'.',2072

38048. Sa'id bin Amr As-Salcuni menceritakan kepadaku, ia berkata:

. Baqilyatr menceritakan kepada kami dari Hasyraj bin Nabatatr,

ia berkata: Abu Nashiratr menceritdcan kepadaku dari Abu
Usaib (maula Rasulullah SAlf), ia menuturkan, "Nabi SAW
melewatiku lalu mernanggilku, dan aku pun keluar bersama

beliau serta Abu Bakar dan Umar, lalu memasuki sebuatr

kebun milik seorang Anshar. Orang Anshar itu membawakan

setandan kurma dari kebrm itu dan diletakkan di hadapan

beliau, kemudian beliau dan para satrabatnya makan. Beliau
lalu minta air dingin, dan minum. Rasulullah lalu bersabda,
yiii, ?i-t:6',f '#'Sungguh, kalian akan ditanyai mengenai

ini pada Hai Kiamat nanti'. Umar berkata, 'Tentang ini pada

Hari Kiamat?' Beliau menjawab, L4"i-f ,it ,ytib it .iA
'-i,i'r;i,'u n Pu_ F jl ,lb?'U.*tt;'rl ,tit'* ',ya,

lcecaali dari tiga hal: lembaran kain yang dengannya ia

2ozz fifu1rad dalamAl Musnad (5t81).
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metrutupi.'ailratnya, atau remaltan (malainan),yang dengannya

.ia menutupi lapaimya, atau lubang yang dime$uki olbh panas
' dan diigin:,,'4971 ' ',

38049. Ya'qub mencetitakan' kepadaku, id berkata: Ibnu Ulayyatr
menceritakan kepada kami dari Al Jariri, dari Abu Nadhrah, ia: berkata; 'iRasulullah SAW dan beberapa'sahabatnya memakan

makanan png benrpa roti gandum yang tidak disaring de,ngan

dagihg errrpulq kemudian mereka minum dari sungai, lalu
beliau bersabd4 |:,9, f1-j-'rS t W *, lr ,yztSl 4;
'Malrandn ini termasuk ai-na'iim yang tcaliai alcan ditanya
mengenainya kelakpada Hai Kiamor' 32014

38050. Mujatrid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin
Amr menceritakan kepada kami dari Shafivan bin Saiim, dari
Muhammad bin Mahmud bin Lubaid, ia berkata, "Ketika turun
ayat, \Ai'&fJl'fgrm:egah-megahan telah melalaikan
lcamul HingLa" 4i i, #5- "Jti'Kamu past at<an

ditanyai pada hari itu tentang kenilonatan', beliau
membacakannya. Para sahabat lalu berkata, 'Wahai
Rasulullah, tentang kenikmatan apa yang kami akan ditanyai,
karena itu hanyalatr berupa air dan kunna, sementara pedang

kami disandT€ p4a. pundak kami, dan ada musuh?' Beliau
bersabda, 'ttil" UOi l,f 'sesungguhnya itu akan terjadit:Q075

38051.Ya'qub bin Ibratrim dan Al Husain bin Ali Ash.Shada'i
menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Syababah bin
Siwar menceritakpn kepada kami, ia b6rkata: Abdullatr bin Al

Ibnu,,Adiy.dalart Al Kanil (21441) dan Al Mundziri.dalam At-Targhib wa At-
Tarhib (4ln). , i

Ibnu Abi Syaibah dalamAl Mushannaf (7l8l,no. 34351).
As-Suyuthi dzlam Ad-Dun Al Mantsur (8/613) dan Asy-Syaukani dzlam Foth
At Qadir$la9$.
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SURAH AL HUMAZAH
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" Ke celakaanl ah b agi settap p utgurnp at lagl p encela, y arlg
mengurnpulkan hmn lagi mmghihtng -hihmgny a.

Ia mengh a b ahw a hartony a itu day dt rnengekall<mmy a.

S el<ali -l<rili tidak ! S esznggz lny a dia b enar'b enar alcart

dilemp mkan ke dalmn L{.uthamolh. D an talwl<ah kanw
apaHuthonahitu? (Yditu) api (yang disedial<mr) Allah

y dng diny alakan, ! Mg lnertbal<m) sampai l<'e hati.
Senrngguhnya api itu dituatp rapat atas mqekn,
(sedang mereka itu) diikat padn tiang.tiang yang

& VLP t^$'ti g;F itO 
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(Qs. Al Humazah [104J: 1-9)

;

Firman-Ny4 ii S>i.g "Kecelakaanlah bagr setiap

pengumpat." (Al Wait) adalah lembah yang dialiri oleh nanatr dan

muntahan para penghturi neraka

Firmm-Nyq ii |U-*Bagt setiap pengumpat," maksudnya

adalah bagi setiap penggunjing manusi4 yang qrenggunjingkan dan

mengumpat mereka. Sebagaimana perkataan Ziyad Al AJam berikut

ini:

;:At yQtuft*i'o
"Kant ulur kecintaanht bila luu berjumpa denganlgu dengan penuh

dusta. Dan bila alat dipergunjingkan, maka engkau adalah pengumpat

last pencela."2wg

Al-lumaza& maksudnya adalah yang mencela menusia dan

mengunrpat mereka.

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat dEmikian menyebutkm riwayat-

riwayat berikut ini:

38072.Musyarraf bin Aban memceritakan ke'pada kami, ia berkata:

Waki menceritakan kepada kami dari seorang laki-laki yang

tidalc disebutkan naman)ra, dari Abu Al Jauza, ia berkata: Aku
katakan kepada Ibnu Abbas, "Siapakah orang-orang )rang

Allatr memulai penimpaan al wail kepada mereka?" Ia

menjawab, 'Mereka adalah ofirng-orang yang suka menyebar

provokasi, memecah belatr oriulg-orang yang saling mencintai,

2o8 Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an (2l3ll), Al Qurthubi dalam tafsir
(2Dlll2),dan Al Alusi dalarnRuh Al Ma'ani (301229).

'ls Ls o?t 6 Lt"\ J.rj
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dan suka mengobral aib orang !ain.''oee

38073. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari seorang tald-lald

warga Bashratr, dari Abu Al Jauza, ia berlcata: Aku katdon
kepada Ibnu Abbas, 'siapalcah orang{nang }'ang Atlatl

menrulai penimpaan al wail kepada mcrpka?" Ialu disebutkan

riwapt menye,lupai hadits Mus),erafbin Aban.

38074.Ibnu Humaid menc€ritalcan kepada kami, ia berkata: Mahralt

menceritakan kcpada kami dri Surym, dari Ipnu Abi Najih'

dari Mujatrid, mengenai firman-Np, ';A iilUS.g
"Kecelaknanlah bagi setiap PengumPat lagi pencela," la
berkata, *Al humazah adalatr memakan dagng msusia,
sedangkan al-lumazah adalah pencela.'' lm

Ada riwayat lain dari Mujatrid ),mg mcrupakan kebalikm dari

ini, frtl
38075. Abu Kuraib menceritakan kcpada kami, ia berkata: Waki

fnenceritalcan kepada kami dari SuSm, dari lbnu Abi Najih,

dari Mujatrid, mengenai firman-Nya, ii;Z;.yt
"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpot," ia berkatq *Al

humazah adalah pencela, sedangkan al-lummoh adalah

mernakan daglng manusia.'ol ol

38076. Musyarraf bin Aban Al Hithab me,lrceritakan kepada kami, ia

berkata: Wald menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

riwayat yang sama.

Al Baghawi &bmMa'alim At-Tamil (41523).

Ibrnr Abi Hatim dalam tEftir (10/3463).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (108463), Al Baihaqi dalam Syr'ab Al Iman
(5/310) dengan perbedaan sangd-nya, As-suyrthi dalam Ad-Darr Al Mantsur
(8t624), menisbatkannya kepada Al Faq'abi, Abd bin Hrmrai4 dan lbnu Abi
Ad-Dunya dalam Dzamm Al Ghibah.
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Diriwayatkan juga darinya yang berbeda dengan kedua riwayat

tadi, yaitu:

38077.Ibnu Balnsyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami da-ri Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, menge,nai

firman-Ny4 tA i; :H-iU;"'Kecetatrnonun bagi setiap

pengumpat lagi pencela," ia berkat4 "Salah satunya adalatr

yang memakan dagng manusia, dan yang lain adalatr

pencela."2l02

Ini menunljukkan bahwa yang menceritakan riwayat ini merasa.

kesulitan menalcwilkan kedua kata ini, karena itulah penukilan riwayat
darinya berbeda-beda, sebagaimana disebutkan tadi.

38078. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'i{ menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentanga ayat, {l i; $4,-:11
"Kecelalaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela," ia
berkata, *Al humazah yaitu pemakan dagrng manusia"

sedangkan al-lumazah yaitu pencela manusia."2lo3

38079.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah, dari

Qatadatr, ia berkat4 "Al humazaft adalah pemakan daging

manusia, sedangkan al-lumazah adalah pencela manusia."

38080.Ibnu Humaid me,nceritakan .k-epada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Khutsaim,
dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai finnan-Nya,

i3 ;; H.,Yt"Kecetakaantah bagi setip pengu pat igi
pencela," ia berkat4 "Kecelakaanlah bagi setiap pencela dan

?toz Ibnu Athiyah dudiam Al Muhanar At Wajb (5t525).
2103 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (10/104) dengan sedikit perbedaan.
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penggunjing.'o'*

3808l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi, dari

Abu Al-Aliyah, ia berkat4 "'Al humazah adalah yang

mengumpat orang lain di de,pdnnya, sedangkan al-lumazah

adalah yang mengumpat orang lain di belakangnya."2los

38082.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr, ia

berkata, "Maksudnya adalatr mengumpat dan mencela dengan

. lisan serta matanya, dan me'makan dagmg manusia serta

mencela mereka."2l6

38083. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, ia

berkata, "Al humazall dengan tangan, sedangkan al-lumazah

dengan lisan."21o7

Sebagian lain berpendapat sebagaimana riwayat berikut ini:

33084. Yunus menceritakah kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kqni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allatr, 'i i# tU.U "Kecelakaanlah bagi

setiap pengumpat lagi pencela," bahwa al humaza& adalah

yang mencela manusia dengan lisannya dan memukul mereka

dengan lisannya, sedangkan al-lumazah adalah yang

mengumpat mereka dengan lisannya dan mencela mereka."2loE

Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai makna ayat,

2rq As-Suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (81264).
2105 Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al Uyun (6R25) dengan sedikit perbedaan.
216 Abdurrazzaq dalam tafsir (31395).
2t0, Mujahid dalam tafsir (21781).
2r0E Al Qurthubi dalamtafsir (201182).
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ii lU."Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat;'

Sebagian mengatakan bahwa maksudnya adalah seorang laki-

laki dari kalangan atrli syirik. Sebagian brang yang beryendapat

demikian berkatq "Maksudnya adalah Jamil bin Amir Al Jumahi."

Sedangkan yang lain berkat4 'Maksudnya adalatr Al Al:hnas bin

Syuraiq." Mereka yang berpendapat de,lnikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

38085. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadakir, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku {ari aya}urya, dari Ibnu Abbas, menge'nai firman-

Nya ,{;3 i}3 H)-3-1 "Kecelakaanlah bagr setiap

pengampat tagi pencela," ia berkat4 "(Maksudnya adalah)

orang musyrik yang mengtlmpat dan mencela manusia."2loe

38086. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim me,nceritakan kepada ftami, ia berkata: Isa mencoritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan ke,padaku, ia berkata: Al
'Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuan)'a dari'Ibnu Abi Najih, dari

seorang lald-laki warga Riqqah, ia berkata, "Ini diturunkan

berkenaan dengan Jamil bin Amir Al Jumahi."2llo

38087. Al Harits menceritakan kepadaktr, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: W*qa me'lrceritakan

kepada kami, mangenai fiirnan-Nya iA i# "Pengumpat

lagi pencela," ia berkat4 "Tidak dikhususkan bagi seseorang,

tapi ditunrnkan'berkenaan dengan Jami bin Amir."

Warqa berkata: Hal ini dinyatalcan pula oleh Ar-Raqasyi

Lilnt Tafs ir Al B aghawi (4 I 523).

Al Mawardi da/larn An-Nukat wa Al Uyun (61336) dari Mujahi4 scrta Ibnu

Athiyah dalamAl Muharrar Al WajE (51521)

2109
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Sebagian ahli bahasa Arab berkata, "Ini termasuk jenis yang

disebutkan orang Arab sebagai sebutan sosuatu yang umum tapi

memaksudkan yang safu, sebagaimana perkataan, "Laa azuuruka

abadan" (aku tidak akan akan pernah mengunjungimu), lalu ditimpali,

"Kullu man lam yazurni falastu bi, zaairihi" (setiap yang tidak

mengunjungiku maka tidak akan akau kunjungi). Orang yang

mengatakan perkataan ini hanya memaksudkan sebagai jawaban atas

perkataan kawannya itu yang berkata kepddanya, "Laa azuuntlca

abadan" (aku tidak akan pernatr mengunjung*o)."tt

Sebagian lain me,ngatakan batrwa maksudnya adalah setiap

yang sifatrya begitu, dan tidak memaksudkan yang lain. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

38088. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

.menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu.Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, 1j ifi [U.37)
"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela," ia
berkata, "Tidak mengkhususkan seseoran rl2t 

t2

Pendapat yang benar mengenai ini adalah, Allatt menyatakan

perkataan secara umum, sehingga mencakup setiap pengumpat dan

pencel4 setiap orang yang sifatrya seperti yang disifatkan ini, dan

yang gayanya seperti gaya ini, siapa pun manusia itu.

.-,, Firman-Nya,,l'r1;iis{C g eii "Yang mengumpulkan harta

lagi tnenghitung-hitungnya," maksudnya adalatr yang mengumpulkan

hana dan menghitung-hitung jumlatrnya, serta menyimpan dan

menjaganya, tanpa menafkatrkannya di jalan Allah, serta tidak

2rrr Lihat Ma'ani Al Qur'an karya AI Farra (3/289).
2tt2 Al Qrrthubi dalam tafsir (20i 183).
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memenuhi hak Allah di dalamnya.

Para atrli qira'atberbedapendapat dalam ayat ini.

Abu Ja'far dari kalangan ahli qira'al Madinatr dan semua atrli

qira'at Kufah (selain Ashim) membacanya ii, dengan tasydid.

Mayoritas ahli qirabl Madinah dan Hijaz (selain Abu Ja'far),
serta nmumnya ahli qira'al Bashrah dan Ashim dari kalangan atrli
qira'atKufah, membacanya '$, d*g* takhfi.f.

Mereka semua sepakat mernbaca dengan tasydid pada huruf
daal dalam lafazlr,,ii(sesuai penakurilannya. 2 I I 3

Diceritakan pula dari sebagian pe,ndatrulu dengan sanad )4ang

tidak valid, bahwa ia membacanya'ci$-ii\o'*, dengan takhfifpada
huruf daal) ymg artinya mengumpulkan harta dan keluarganya, serta

menghitungnya.zrta girabr ini tidak saya ternukan alasannya yang

membolehkannya, berbeda de,lrgan qira'at-nya ahli qirabt Amshar,
karena tidak tercakup oleh alasan png disepakati mengenai iJri.

Adapun menge,nai firman-Nya, jC'6 "Mengumpulkan
harta," maka qira'at dengan tasydid dan tahfif (yalsri jamma'a dart
jama'a) adalatr benar, karena keduanya menrpalcan qira'at yang
populer di kalangan ahli qirabl Amshar, disamping malcna keduanya

berdekatan. Jadi, dengan qira'at mana saja seorangqari menrbacanya,

telah dianggap benar.

Ibnu Amir, Hanzah Al Kisa'i, Al Hasan, dan Abu Ja'far mcmbacanya'g-!2,
dengan tasydid padz hunrf zrrn.
Ahli qira'at lain4a mcmbaca4a deugan talilfrf, dan semranya sepakat men-
tasydid-lan huruf dal pada lafazh illti kecrnli Al Hasan, ia nrcurbacanya
dengan takhfrf.
Lihart Al Muharrar ,41 lhjiz (61521) dall- Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra
(3t28e).
Disebutkan oleh Al Farra, dan ia rrrnisbatkannya kepada Al Hasan. Lihat
Ma'ani Al Qur'an karf Al Fana (3/290) dan Al Qiro'at Asy-Syadzah wa
Taujihuha min Lughah Al 'Arab (bal.573).

2l I'l
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Firman-Nya, ialA ii(l 4:.4"1a mengira bahwa hartanva

itu dapat mengekalkannya," maksudnya adalah, ia mengira harta yang

dikumpulkan dan dihitung-hitungrya, serta enggan diinfi*kannya itu

dapat melanggengkannya di dunia, padahal kematian akan

menyimakan itu darinya.
:iii'Ada yang mengatakan batrwa i,li6 arrrralara ytHtliduh,

sebalaimana perkataan seseorang yang ditimpa suatu perkara yang

menyebabkan kebinasaanny4 'athiba wallaahi fulaan "d€mi Allah,

fulan telatr hancut'' atau halaka wallaahi fulaan "demi Allah, fulan

telah binasa". Artinya, ia telatr hancur akibat perbuatannya, padahal ia

tidak hancur dan tidak binasa. Juga seperti perkataan seseorang )'ang

melaknkan dosa besar, daldtala wallaahifulaan dn-naar "demi Allah,

fulan masuk neraka".

Firman-Nya, 9 "Sd*li't@li tidak!" maksudnya adalah, itu

tidak seperti yang dia kira" hartanya itu tidak akan mengekalkannya.

Allatr SWT lalu mengabarkan bahwa ia alcan binasa dan disiksa akibat

perbuagn serta kemaksiatannya-yang ia lakukan sewaktu di druria.

Allah SWT pun berfirman, i'l,fut Aia#"sesungguhnya dia benar'

benar alran dilemparkan ke dalam Huthamah." Huthamah adalah

salah satu nama neraka, sebagaimana sebutan Jahannam, Suq.t, 0*
I-azhzha. Kernungkinan disebut Huthamatr karena hathm-nya (daya

hancurnya) setiap kali ada )rang dilemparkan ke dalamnya,

sebagaimana sebutan huthamah bagi seseorang yang sangat gemar

malcan.

Diceritakan dari Al Hasan Al Bashri, batrwa ia manbacanya
';:rS1"a'i'rijJ, yakni, pengumpat dan pencela serta hartanya ini

dilemparkan. Oleh karena itu, diungkapankan dengan bentuk tatsniyah

(kata be,lbilang dua).2! 
I 5

Firman-Nya, 'ziJ3li ( iita;l:t "Dan tahutcah lcamu apa

2trs Lihat Ma'ani At Qur'an karya Al Farra (3/290).
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Huthamah l'tuZ" maksudnya adalah,. apakah engkau tahu, wahai

Muhammad, apa Hutharnah itu?" Allah lalu memb€ritahunya te'ntang

apa itu, t'i*tg;'# 6e ','iAi ;it 3E *(Yaitu) api (yans

disediakan) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai lce hati."
Maksudnya, yang kobarannya dapat merrbakar sampai ke hati. lI
ithlaa' dan al butuugh kadang me,lrgandung arti )rang sama.

Diceritakan dari orang Arab, mataa thala'ta ardhana'kapan kau

sampai ke negeri kami". Thala'ta ardhi artinya balaghta ardhi

"engkau sampai ke negeriku".2lt6

Firman-Nyg |"71& 6y "soungguhnya api iu ditutup

rapat atas mereka," maksudnS/a adalalL sesungguhnya Huthamatr itu
sifatrya.-a{ri "Atas merelui," yat<rd atas para pengumpat dan pencela,

adalah ',"13, "ditutup rapat." yakni bertingkat-tingkat. IGta ini bisa

dengan hamzah, dan bisa juga tanpa hamzah, serta dibaca dengan

keduanya.2llT

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para atrli

tafsir. Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

38089. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalq

menceritakan kepada kami dari Ibnu Zrahir, dari As-Suddi,

dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ffL
l,'{Y#"sesungguhnya api itu ditutup rapat atas merelra,;'

ia berka:ta, "Bertingkat.'' I I 8

,rt6 lbid.
2tt7 Ini dibaca dengan menetapkan hrxr$ hamzah, dan dengan membuang huruf

hamzah. Alasan yang menetapkan hvnfi hamzai adalah, ini berasal dari
aashadtu an-naarfa hiya mu'shadai. Sedangkan alasan yang membuang huruf
hamzah adalalL ini berasal deri aushadn an-naar fa hiwa mu'slndah. Harrya
saja, apabila dibaca washal, maka Hamzah membacanya dengan hrtruf hamzah,

dan bila waqaf rmkz tanpa huruf &amzah.Ini adalah dua rnacam logat (aksen),

sehingga keduanya benar. Silalcan lihat Huijah Al Qira'at As-SaD' (h^1.372).
2rrt As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (A626).
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38090. Ubaid bin Asbath menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepadaku dari Fudhail bin Marzuq, dari Athiyah,
mengenai firman-Ny4 |"19 & #y "sesungguhnya api itu
ditutup rapat atas merela," ia b-erkata, "Bertingkat."2lle

38091.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub
'' *"rrreritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id, ia berkata::'r' Di dalam neraka ada seorang lalci-laki yang dari sela-sela

kobarannya ia berseru selama seribu tahun, "Wahai Yang
Maha Penyayang, wahai Yang Matra Pemberi." Tuhan Yang
Maha Mulia lalu berfirman kepada Jibril, "Keluarkan harrba-
Ku dari neraka." Jibril lalu mendatangi neraka, namun ternyata
ia mendapatinya bertingkat-tingkat, maka Jibril kembali dan

berkata, "Wahai Tuhanku, i1)t& (jy_'snungguhnya api
itu dintup rapat atas mereka'. " Tuhan lalu berfirman, "Wahai
Jibril, bukakanlah itu dan keluarkanlatr hamba-Ku dari
neraka." Jibril pun membukanya, lalu orang itu keluar dalam
keadaan seperti bayang-bayang. Jibril kernudian melernparnya
ke tepi surga, hingga Allah menumbuhkan padanya rarnbut,
dagrng, dan darah.2l2o

38}g2.Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu
Ulayyah menceritakan kepada E*i dari Abu Raja, dari Al
Hasan, mengenai firman-Nya, t"^3il 

4L $l "sesungguhnya
api itu ditutup rapat atas mereka," ia berkata, "Bertingkat-
tingkat."2l2l

38093. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

.-;.t menceritakan kepada kami dari Mudharris bin Abdillah, ia
berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata mengenai

Hqpnad dalam kitab Az-Zuhd (lll59).
As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (81625), menisbatkannya kepada Ibnu
Jarir dan Ibnu Al Mundzir.
Al Qurthubi dalanAl Jami'li Ahkam Al fur'an (20/185).

2l t9
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firman-Nya, 2,"71&$!- "sesungguhnya api itu ditutup

rapat atas. mereka," ii berkata, "Bertingk at-ting$at."2r22

38094. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, 2,'^7$ 
& Vt "sesungguhnya api itu ditutup rapat atas

merelca," ia t'erkata, "Terfirtup atas merek 
^32123

38095. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, iCt & $
"Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka," ia berkata,

"Maksudnya adalah bertingkat.''l2a

38096. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

mengenai firman-Nya, l"i$ 
& 6y "srturgguhnya api, itu

ditutup rapat atas mereka," bahwa maksudnya adalatr

bertingkat.2l2s

Orang Arab mengatakan aushada al baab, yang artinya

aghlaqa al baab "menutup pintu".

Firman-Nya, e13**C "(Sedang mereka itu) diilut pada

tiang-tiang yang panjang." Para ahli qira'al berbeda bacaan pada ayat

ini.

Semua ahli qira'al Madinatr dan Bashrah membacanya y 4,
denganfathah padahuruf . ain danmiirn.

2t22 AlMawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (61337\.
2t23 Al Qnrthubi dalamAl Jami' li Ahtram Al Qur'an (20172).
2tz4 Hannad As-Sari dalan Az-Zuhd (lll59).
2t2s Hannad As-Sari dalam kitab Az-Zuhd (l/159) dari Fudhail bin Marzuq, dari

Athiyah.
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Semua ahli qirabr Kufah memtacanya * r.ruj, dengan
dhammah pada hrrnrf ' ain dan miim.

Menurut kami, kedua qira'at ini sama-sama populer, para atrli
qira'at kadang membaca dengan salah satu dari keduany4 dan
keduanya memang merupakan dialek,(logat) yang fasih. Orang Arab
menjamak kata al 'amuud menjadi 'umud dan, 'amad, dengan
dhatrmah pada keduanyra atau fothah pada keduanya. Demikian juga
janak kata ihaab, yaitu uhub, dengan dhammah pada huruf alif dan
haa', atau ahab, deagznfathah padakeduanya. Dernikian juga kata a/
qadhm. Oleh karena itu; deng'an qira'at mana saja seorang gan '
membacanya, telatr dianggap 5*.r.2126

Para ahli tafsir berbeda pe,lrdapat mengenai maknanya.

sebagian mengatakan batrwa maknanya adalah, api itu tertutup
atas mereka dengan tiang-tiang yang paqiang, yalcni tertutup atas
mereka dengan tingkatan. Demikian juga pada qira'at Abdullatr yang
sampai kepada kami.

38092lbnu Humaid menceritalen kepada karni, ia berkata: Mahran
meirceritakan kepada kami dari suffan, dari eatadatr, tentang
q ira' at AMullalL rstr;, )-r.a:.b'I'* Uit "sesungguhnya api

zt26 11a o1fr,Al Kisa'i, dan Abu Bakar nrcmbacfrya #f, dengan dhammah pada
huruf '4rz dqamiim.
Ahli qira'at lainryra membacanya dengan nashab'.
Orang yang membacanya dengan dhammah, karena ia menjamak ,amuud

menjadi 'umud, seperti kata shabuur daa shubur. Dikatakan bahwa bentuk
tunggalnya adalah 'imaad, sebagaimana kata himaar dan humur, serta ihaab
d"auhub.
Adapun yang membacanya 'amad, mereka mengatakan bahwa bentuk
nmggalnya adalah 'amdah, seperti kz& baqarai dan baqar, tsamrah don
lsamar, 'amdah dan 'amad. Mereka juga rnengatakan bahwa bentuk jamak dari
'amudcl adalah 'amad.lVlerel<a juga mengatakan t€ntang bentuk jamak serupa,
yaiu afiiq 9^ ufuq, adiim dznudum, ,amuud dan ,amid.Ini 

nrcrupakan saiah
satu bentuk ism di antara rsra-uim jamak ghaint mustamirr. sitatan tltat
Hujjah Al Qira'at (hal. 773).



itu ditutup rapat atas mereka dengan

panjang".2'27

TafsirAh:thafui

tiang-tiang yang

Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalah, mereka masuk

ke dalam tiang-tiang, kanudian tiang-tiang itu dibentangkan di atas

mereka dengan tiang-tiang png panjang. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

38098. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadalcu, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadalcu, ia berkata: Ayahku menceritakan

ke,padaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Ny", b*# g "(Sedang mereka itu) diitcot pada tiang-tiang
yang panjang," ia berkata *Allah memasukkan mereka pada

tiang-tiang, lalu dibentangkan di atas mereka demgan tiang, dan

leher mereka diikat dengan rantai, lalu diikatkan pada pintu-
pintu.-2t2E

38099. Yunus menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ilrntr" Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: .i
S3 

*Onnat pada tiang-tiang!' de,ngan besi, yalcni dibelenggu

padanya. Tiang-tiang itu terbuat dari api. Tiang-tiang itu
dibakar 

"Ot, Xffi 
itu dari 

^pi i:113'?ang mernbentang panjang"

bagi mereka.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalah tiang-tiang,

mereka disiksa dengan itu. Mereka yang berpendapat demikian

me'nyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

38100. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

Qira'at Ibnu Mas'ud disebutkan oleh Al Mawardi dalamAn-Nukatwa Al Uyrn
(6/337) dan Ibnu Athiyah dalamAl Muhanar Al llaiiz (51522).

Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (41524).

Ibnu Rajab Al Hanbali dalam kitab I I Khauf min An-Nar (l/61).

2127
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SraghAlllranaroh

t"pu.{" kami'dari Qatadah, mengenai firman Allah, " * A

,91:73 
*lS"aong mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang

,Wni.gttgi'",'-ia berkate "Dicerilakan kepada kami' batrwa itu

. adalatr tiar.lgT$qng siksaan di dalam neraka."

. Bisf berkata: Yasid bertata tentang qira'atQatadatr; t3?rto

38l0l.Ibnu Humaid mEnceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kani dari Sa'id,.dari Qatadatr, menge,nai

firman-Nya, ili3y| "(Sedang nerelra itu) diikat pada
. tiang-tiang yang panjaag," ia berkata, "(Maksudnya adalah)

tiang tempat mereka disiksa de,ngannya di dalam neral(a."

Pendapat yang benar di antara pendapat-pendapat ini adalatr

pendapat yang men),atakan batrwa malaranya adalah, mereka disiksa
dengan tiang-tiartg di dalam neraka. Wallahu a'lam, te,ntang

bagaimana penyiksaan mereka dengan tiang-tiang itu. Tidak ada

khabar )rang sampai kepada kami yang dapat dijadikan hujjatr untuk
menyatakan bentuk penyiksaan mereka dengan tiang-tiang itu, dan

tidak *ada dalil png bisa kami jadikao patokan untuk mengetahui

sifahya; maka tidak ada pembicaraan temtang itu selain yang telatr

kami katakan dan kami anggap benar.

Akhir tafsir surah Al Humazatr

ooo

2130 Abdurrazzaq dalam tafsh (3/395).
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TafstuAh:Ihtut

SURAH AL FIIL

,#;A,i$'J,r eS;5t,y*'0

b
"ApalcahkanufidakmempuhatilcanbagaimanaTuhmwnt
telahbqthdak tcrhadap tcnutrct gaiah. Bul<mtkah Dia trzlah

menjaililan tipu daya mrr"relc,a (un/r,rk mmghananrl<mt
Ka'bah) ihr sia.sia? Dan Dia rhengirirnl<on l<cpado mqel<a
burlmg y crttg b erb ondong-b ond.ong, y arrg melernp ari mer el<a

ilenganbatu (berusal) dmi tanah yang terbalctr,laluDia
manf,adilcm merelco seputi dmm-dmrn yang dima,l<f,r.

, (ulot)."

(Qs. Al Fiil U05l: 1,5)

ni34



SilrdhAlFiil

Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad SAW:

Tidakkah engkau perhatikaq hai Muhammad, dengan mata hatimu

sehingga kaudapai meliharrya.",E't,;;\ 43'$ 3! " B ogoimana

Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah," yang datang dari

Yaman, yang hendak menghancurkan Ka'bah, yaitu tentara H{asya!
dan pemimpin merek4 Abrahah Al Ahabsyi Al Asyram? :;tt J,4 i\
,Y A "Bulcanlcah Dia telah menjadilcan tipu daya mereka (untuk

menghananrkan Ka'bah) itu sia-sia?" Dia'telatr menjadikan daya

upaya tentara Habasyah (para penunggng gajatt) untuk

menghancurkan Ka'bah i -Y e ',:.Sif-sfo," ,!elaka? Menyimpangkan

mereka dari apa yang mereka kehendaki dan mereka upayakan untuk

menghancurkannya?

Firman-Nya :# W ;* &:?t qDan Dia mengirimtan

kepada merelu buntng yang berbondong-bondong," maksudnya

adalatr, dan Tuhanmu mengirimkan kepada mereka bunmg yang

berbondong-bondong, ymg saling beriringan dari berbagai aratt."

(Kata abaabiil) me,nrpalcan "be,nhrk jamak png tidah ada'bentuk

tungga,lnya, seperti kata asy-syamaathiith daa al 'abaadiid.

Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna menyatakan bahwa ia

tidak pernah mendapati seorang pun yang menetapkan bentuk

tunggalnya.2l3l

Al Farra berkata" *Ahl tidak pernatr mendengar sesuatu prut

dari orang Arab tentang bentuk tunggalnya. Abu Ja'far Ar-Rawasi,

seorang yan1 tsiqai, menyatakan batrwa ia mendengar bahwa benfuk

tunggalnya adalatr ibbatah. Sernentara itu, Al Kisa'i berkata, 'Aku
me,ndengar para atrli natrwu berkata, "Ibbauf'seperti al 'ajiauf'.' Aku
pernah mendengar sebagian atrli nahwu mengatakan batrwa bentuk

tunggalnya adalah ibiil.'aB2

2r3r Liiurt Majaz Al Qur'an karya Abu Ubaidah (21312).
zt'? Lihzt Ma'ani Al Qur'an ksr1ra Al Farra (3/293).



Tafsir Ath:Ihabari

Pendapat kami tentang abaabiil ini dinyatakan pula oleh para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

38102. Siwar bin Abdillatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ashim

bin Batldalah, dari Ztrr, da.'i Abdullatr, mengenai firman-Nya,

J.fi tL "Br*rg yang berbondong'bondong," ia berkata,

"Birkelompok-kelompoi.r2 I 33

38103.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

dan Abdunatrman menceritakan kepada kami, keduanya
' berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari

Ashim, dat'. Zirr, dari Abdullah, ia berkata, "Berkelompok-

kelompok."

38104. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, menge,lrai

firman-Nya, :yi.,J CL "Bu*rg yang berbondong-bondongl'

ia berkata, "Sebagiannya mengikuti sebagian lairurya."2l 3a

38105. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, J.i W i* lF:Yt "Dan Dia mengirimkan kepada

mereka burung yang berbondong-bondong," ia berkata,

'Maksudnya adalah, yang sebagiannya mengikuti sebagian

lainnya."

Ibnu Abi Hatim dalam tafsn (10/105) dan As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al
Mantsur (8/630).
As-suyuthi dala'mAd-Dun Al Mansur (8/630) riwayat serupa.

2133
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3S106.Ibnu Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul A'la me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdilah bin Al
Harits bin Naufal, menge,nai firman-Nya, LG CL "Biu*ng
yang berbondong-bondong,", bahwa maksudnya adalah

rombongan-rombongan, sep€rti unta yang bergerombol.2l35

38107.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

Al Qummi menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id

bin Abdirratrman bin Abz4 mengenai firman-Nya, L!;\W
ia berkata,"Burttng yang berbondong'bondong,"

"Berkelompok-kelompok. D2 I 36

38108. Abu Kuraib me'nceritakan ke'pada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Fadhl menceritakan

kepada kami dari Al Hasan, mengenai firman-Ny4 LiJ W
"Burung yang berbondong-bondong)' ia berkat4 "Maksudnya

adalatr, yang banyak.''l 37

38109. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Jabir, dari Ibnu

Sabith, dari Abu Salamatr, keduanya berkatq "Al abaabiil

' adalah az-zumar'rombongan-rombonganr.,2l3E

38110. Muhammad bin Amr menc€ritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menc€ritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

2t35

ztx

2t7

Al Quthubi dalarn tafsimya (201198).
Lihat Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (41528), tidak npnisbatkaonya
kepada siapa pm.
Ibnu Al Jatrzi dalam Zad Al Masir (91236). Lihat Abdurrazzaq dalam afsir
(31460) daxi Irmaq As-suyuthi dzlam Ad-Dun Al Mantsur (8/631),

menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tawil(a1528).
Kami tidak menemukamya. Lihat Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (91236),

lirna pcndapat tentang obabil.

2t3t



TafshAth:Ihabori

Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang Iirman Allah, Li'uYang berbondong-

bondong," ia berkata, "Maksudnya adalatr, yang sangat

banyak, saling beriringan, dan berkelompok,"2 I 3e

38111. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata, "Al abaabirl adalah yang

banyak."2lao

38112.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr, ia
berkata, "Al abaabiil adalah yang banyak."

38l13.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

mengenai firman-Nya, Jr$\fu "Bu*rg yang berb:ondong-

bondong," bahwa maksudnya adalah saling beriringan.

Sebagian mengikuti jejak sebagian lainnya.2r 
ar

38114. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

mengenai firman-Nya, LCl fiL "Bu*ng yang berbondong-

bondong," bahwa al abaabiil adalah yang beragam, yaitu

datang dari aratr sini dan datang dari arah sana. Burung-burung

itu mendatangi mereka dari berbagai Tah.Ztaz

2r3e Al Bukhari pada kitab: Penafsiran Al Qur'an (4/1899), bab: Tafsir $xah Alam
Tara Kaifa. Serta Mujahid dalamtafsir On4r.ztao Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (61342) dan Ibnu Katsir dalam tafsir
(4tss2\.

?r4r Ibnu Katsir dalam tafsir (l4t46}).
2t42 Ibnu Al Jhuzi dalam Zad At Masir (91236) dan Ibnu Katsir dalam tafsir

(t4t460).



$.r'"hAIE!

Ada juga ),ang me,lryebutkan bahwa maksudnya adalah

bunmg-btrnmg yang keluar dri laut.

Sebagian ahli tafsir me,lrgatakan bahwa bunmg-bunrng itu
datag dri rah laut.

Para ahli tafsir lalu bqbed; pe,ndapat tentang sifatrya,

sebagian mengatdcan putih, lalu ada yaug me,ngatakan hitam, dan ada

yang mengatakan hijau. Burung-bunmg itu,memiliki paruh seperti

pruh bunmg dan telqak seperti telryah aqiing.

38ll5.Ya'qub me,nceritakan kcpadakq ia berkata: Ibnu LJlay5rah

m€,llc€ritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Muharmad bin
Sirin, menge,nai firman-Nya, L91W "Buntng yang

berbondong-bondong," ia berlcata: Ibnu Abbas berkatq "Itu
adalah bruung. Bunmg-bunurg itu memiliki paruh seperti

pur$ burung dan bertelapak sep€rti telapak anjiog.'''o'

38lf6.Al Hasan bin Khalaf Al Wasithi me,nceritakur kepadaku, ia
bertata: Waki dan Rauh bin LJbadah menceritakan kepada

'kami dari Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas, riwayat

)'ang sama

38ll7.Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Arm, dari Ibnu Abbas,

riwayat s€rupa

38ll8.Ya'qub me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Husyaim

menceritalmn kepada kami, ia berlota: Husain mengabarkan

kepada kami dari Itrimab, mengenai fimran-Nya, L{J W
"Butttng yang berbondong-bondong," ia berkatq "Bunurg-
bunmg itu berwama hijau, keluar dari laut" dan kepalanya

q€p€rti kepala binatang 6,rr".,2t'f4 , l

zt't 
lb,nrr Al lanrze dalao.Tad Al Masi? (91234).zt, lbid



TafshAth:Ihafuri

38119. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrahman.menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Suffan,
dari Ubaid bin l-Imar, mengenai firman-Nya, Li.l fL
"Buryng yang berbondong-bondong," ia berkata, "Maksudnya
adalah burung yang hitam pekat, paruh dan cakarnya
membawa (kerikil) batu."2lal

38120.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Al A'masy, dari
Abu Sufyan, dari lJbaid bin Umair, mengenai firman-Nya, fil
Li "Burung yang berbondong-bondong," ia berkata,
"Hitam pekat, paruh dan cakarnya membawa (kerikil)
batu."2l46

3&lzl.Mahran menceritakan kepada kami dari Kharijah, dari
Abdullah bin Aun, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas, ia berkata"

"Burung-burung itu memiliki paruh seperti panrh bunrng dan

telapak seperti telapak anjing."

38l22.Yahya bin Thalhatr Al Yarbu'i menceritakan kepada kami, ia
berkata: Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada kami dari
Atha bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman-
Nya, Jri:) W "Buntng yang berbondong-bondong," ia
berkata, "Burung hijau yang berparuh kuning. Burung-burung
itu menghambur pada mereka (tentara bergajatr)."2147

38l23.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan ke,pada kami dari SuSan, dari Al A'masy, dari
Abu Sufran, dari Ubaid bin Umair, ia berkata, "Burung hitam
yang membawa bebatuan di partrh dan cakarnya."

Al Qurthubi dalam tafsir (201197) dari jalur Muhammad bin Ka'b.
Ibid.
Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (41529).

2145
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Firman-Ny4 ,b n i3?*gg; "Yang melempari mereka

dengan bau (berasal) dari tanah yang terbakani" maksudnya adalah,

burung-burung yang bertondong-bondong itu, yang dikirimkan Allatt
kepada pasukan gajah, melempari bebatuan dari tanah yang terbahar

ke aratr pasukan gajah.

Telatr kami jelaskam makna ,F,- ai tempat lain.2l4E Kendati

demikian, di sini kami akan menyebutkan sebagian pendapat

me,ngenai ini, yang belnm disebu&an, )raitu:

38l24.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
me,nceritakan kepada kami dari Sufran, dari As-Suddi, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, me,ngenai firman-Ny4 n i:t/-
,$2 "D*gon batu (berasal) dari tanah yang terbal(ar," ia

de*ata, "(Maksudnya adalatt) tanah di dalam bebatuan."2lae

38125. Al Husain bin Muhamm ad Adz-Dzari menceritakan kepadaku,

ia berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sa'id me,nceritakan kepada kami dari Qatadah, dari

'Ikrimah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ile.yy3
,b n"Yang melempai mereka dengan batu (berasal) dari

tanah yang terbalur," ia berkata, "(Maksudnya adalah) min

thiin i da,'j tanatl'."21 5o

38126.Ibnu Basys)rar me,nccritakan kepada kauri, ia berkata:

Abdurratrman me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan ke,pada kami dari As-Suddi, dari Ilcrimah, dari

Ibnu Abbas, meirge,nai firman-Nya, ,b n il?- "Dengan

batu (berasal) dari tanah yang terbakar," ia berkata "Sanlra

zr't Lihat penafsiran surah Huud ayat82 dan surah Al Hijr ayat 74.
2t4e Ibnu Katsir (4t552) dengan lafazhnya dan As-suyuthi dalam Ad-Dun Al

Mantsur (414il), disebutkan: Bebatuan yang dalarrnya terdapat tanah. Riwayat
ini dinisbatkan kepada Ibnu Hurmid dari Ibnu Abbas.

2r$ As-Suyrrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (8/631), rrcnisbatkannya kepada Ibnu
Mardawaih.



TafstuAth:Ihafui

yakil.'arsr

38127.A1Husain bin Muhamm ad Adz-Dzari menceritakan kepadaku,

ia berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami dari

Umaratr bin Abi Hafshatr, dari Ikrimatr, mengenai Iirman-Nya,

* n ile.gyi "Yang melempari merelw dengan batu

(berasal) dari tanah yang terbakar," ia berkata, "(Maksudnya
adalatr) min thiin 'dari tanaht:',t52

38l28.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritdcan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Saraqi, ia berkata:

Aku mendengar nrriiraU berkata, te,ntang ayat, $ i34.gy;
,fr2 "Yang melempari wereka dengan batu (berasaA dari
tanah yang terbakar," bahwa maksudnya adalah sanka

waiil.2rs'

38129. Ya'qub menceritalcan ke,padaku, ia berkata: Husyraim

menceritakan kepada kami, ia bertata: Hushain mentpbarkan
kepada kami dari Ilaimah, ia berkata" "Bila memgenai salatr

seorang mereka, maka muncullah cacar darinya. Itu adalatr hari
pertama kali terlihat adanya cacar. Tidak pernah terlihat
sebelum hari itu, dan tidak pula setelahnya."2lsa

38130.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
me,nceritakan kepada kami dari Suffan, dari Musa bin Abi
Aisyah, ia berkata, 'q(Maksudnya adalatr kerikiD yang lebih
kecil daripada polong dan lebih besar dari kacang ,6r".,2155

3813l.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mujahid dalam tafsir (m50) dan Al Bukhari pada bab: Tafsir (4/1899).
As-Suytrthi dalan Ad-Dur Al Man*ur (8/631), rnenisbatkannya kepada Ibnu
Mardawih.
Ibnu Hajar dalamFath Al Bari (81729) dari jalur Abdurahman bin Sabith.
Ibnu Hajar dalamFath Al Ban (8n2\ dengan tarnbahan lafazh Disertai api.
As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur (81631).

2t5t
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Atrmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Musa bin Abi Aisyatr, ia

berkata, "Bebatuan yang dileurparkan kepada mereka lebih

besar daripad kacang adas dan lebih kecil daripada bualt

polong."2l56

38132.Ia berkata: Abu Ahmad Az-Zgbuime,nceritakan kepada kami,

ia berkata: Isra'il menceritakan kepada kami dari Musa bin Abi

Aisyah, dari Imran, riwayat yang sama.2l57

38133. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari As-Suddi, dari

Ilcimah, dari Ibnu Abbas, ia berkatq *Stiii me,nurut bahasa

Persia adalatr sanlu wakil,yaitu batu dan tanah."2ls8

38134. Abu Kuraib menceritakao kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Jabir, dari-Iblu

Sabith, ia berkat4 "Bahasa asingrrya adalatr sanka'wakil.uzr'e

38135:.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
'menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata' "Setiap burung

me,nrbawa tiga buatr batu, yaitu dua batu di kedua kakinya dan

satu batu di parutrnya, lalu melernpari mereka de,lrgan ih, 12160

38136.Ibnu Abdil A'la me,lrceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

menge,nai firman-Nya, ,b n ,3Q*"Dengan batu (berasal)

dari tanah yang terbakar,u ia berkatq "Maksudnya adalah min

2t59

2r60

Abdunazzaq dalam tafsir (31460). Lihat As'suytrthi dalam Ad'Dun Al
Mantsur (E/631) dari Abu Al Kanud, rncnisbattonnya kepada Ibnu Al Mundzir.
Ibid.
Al But&ari pada kitab: Penafsiran Al Qur'an (4/1899), bab: Tafsir Surah "Alam
Tara',dan Ibnu Abi Syaibah dalanAl Mushannaf (61122, no. 29978).

Ibnu Abi Syaibatr dalanAl Mushannaf (61122,no.29979).
As-suynthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (8/631), rpnisbaokannya lrepada Ibnt
Mardauraih.

2r56

2t57

2r58
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thiin' dari tanah'.. "2 
I 6 l

38137.Ibnu Abdil A:la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, ia

berkata, "Maksudnya adalatr, burung putih yang keluar dari
arah laut, dan setiap burung membaura tiga batu, yaitu dua batu

di kaki dan satu batu di paruh. Tidaklah batu itu mengenai

sesuatu kecuali menggosongkannya."2l62

38138. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits bin
Ya'qub mengabarkan kepada kami, bahwa ayatrnya

mengabarkan kepadanya, bahwa telatr sampai kepadanya,

"Burung yang melempari dengan bebatuan itu membawanya

dengan paruhnya. Kemudian bila telatr dilemparkan,
terbakarlah kulit. "2 

I 63

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, burung-
burung itu melempari mereka dari langit dunia. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

38139. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata:. Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata
mengenai firman-Nya, ,b e i3U,yy; "Yang
melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang
terbakar," bahwa (maksudnya adalah) langit dunia. Langit
dunia disebut sijjiit, yaitu yang dijatuhkan oleh Allah Azza wa

Jallakepada kaum Nabi Luth.2rfl

38140.Ibnu Watrb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al

216: Abdrurazzaq dalam tafsir (31460).

''u' Abdurrazzaq dalam tafsfu (3/461).
2163 Kami tidak menemukan atsar ini dalam referensi-referensi yang ada pada

kami, kemungkinan yang paling mendekati makna atsar irri aa"UU ya"g
disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (51523).

2164 Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (61343).
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Harits mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Hilal:
Telatr sampai kepadanya, batrwa burung yang melernpari

dengan bebahran itu adalatl bunurg yang keluar dari laut, dan

.L.L; adalah langit dunia.2l65Y'>'
Pendapat yang dikemukakan Ibnu Zaid ini tidak kami ketatrui

landasan kebenarannya, baik berdasarkan khabar, penalaran loglk4
bahasan, maupun sebutan, karena yang seperti ini hanya dapat

diketatrui berdasarkan batrasa yang umum dipakai, atau berdasarkan

berita dari Allatr Ta'ala, sebab yang menjadikan pasukan bergajah ittr

layak mendapatkan adzab Allatl Ta'ala adalah perjalanan Abrahatt

bersama bala tentaranya menuju Baitullah yang Suci untuk

menghancurkannya. Adapun yang mendorongnya merencanakan itu
adalah sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

38l4l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

bin Al Fadhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ishaq menceritakan kepada kami, batrwa Abrahah membangun

.sebuatr geraja di Shan'q ia memang seorang pemeluk Nasrani,

lalu ia menamainya Al Qullais. Pada masanya, tidak pernatr

ada yang seperti itu di muka bumi. Ia lalu mengirim surat

kepada An-Najasy, Raja Habasyah: Sesungguhnya aku telatt

membangunkan sebuah geraja untukmu, watrai raja, dan tidak
pernah ada. gereja seperti itu yang dimiliki seorang raja pun

sebelummu. Aku tidak akan berhenti hingga dapat

mengalihkan haji bangsa Arab kepadanya.

Ketika orang-orang Arab membicarakan surat Abrahatr kepada

An-Najasyi itu, marahlah seorang laki-laki dari bani Fuqaim
dari bani Malik. Ia pun berangkat mendatangi Al Qullais, lalu
duduk di dalamnya, kemudian keluar lalu meludah di
tanahnya. Hal ini lalu disampaikan kepada Abrahatr, maka ia

Lihat riwayat serupa yang dicantumkan olch Al Mawardi dalam An-Nulat wa
Al Uyun (61343).
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bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Dijawab, "Seorang

laki-laki dari warga Ka'bah ini, yang selalu dituju oleh haji

bangsa Arab di Makkah. Ia melakukan itu setelah mendengar

perkataanmu, 'Aku akan mengalihkan haji bangsa Arab

kepadanya'. Orang itu maralu lalu datang dan duduk di

dalamnya. Maksudny4 gereja tersebut tidak layak unhrk itu."

Mendengar itu Abrahatr pun marah, maka ia bersumpatr untuk

berangkat menuju Ka'bah lalu menghancurkannya. Abrahah

memang memiliki sejumlah orang Arab yang datang

kepadanya untuk mendapatkan pemberiannya, diantaranya

Muhammad bin Khuza'i bin Hizabah Adz-Dzalrwani As-

Sulami bersama sejumlah kaumnya, dan bersamanya seorang

saudaranya yang bernama Qais bin Khuza'i. Ketika mereka di

sisiny4 mereka dilayani oleh budaknya Abrahatr,lalu Abratratt

mengundang mereka untuk turut makan bersamanya. Abratratr

biasa menyantap kemaluan binatang, maka tatkala orang-orang

itu mendatangi jaumuan tersebut, mereka berkata, "Derni

Allah, jika kami memakan ini maka bangsa Arab akan

senantiasa mencela kami selama kami masih hidup."

Muhammad bin Khuza'i pun berdiri lalu menghampiri

Abrahatr dan berkata, "Wahai raja, sesungguhnya ini hari raya

kami. Pada hari ini kami hanya memakan rusuk dan lengan."

Abrahatr pun berkata, "Kalau begitu kami akan menyuguhkan

kepada kalian apa. yutg kalian sukai. Sebenarnya aku

memuliakan kalian dengan makananku karena kedudukan

kalian di sisiku."

Abratratr lalu menyematkan matrkota kepada Muhammad bin

Khuza'i, mengangkatnya sebagai pemimin Mudhar, dan

memerintahkannya untuk mengaj ak orang-orang melaksanakan

haji di Al Qullais, gereja yang telatr dibangururya itu.

Muhammad bin Khuza'i pun berangkat, dan ketika singgah di
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salah satu wilayah bani Kinanatr, warga Tuhamatr telah

mengetahui perkaranya dan apa yang diperolehny4 maka

mereka mengirimkan kepadanya seseorang dari suku Hudzail
yang bernama Urwah bin Hiyadh Al Malashi, lalu ia
memanahnya hingga merrbunuhnya. Sementara itu, saudara

Muhammad bin Ktruza'i, yaitu Qais bin Khuza'i, lari setelatt

saudaranya terbunutr, kemudian menghadap Abrahah dan

memberitatnrkan pembunuhan tersebut. Hal ini menambatr

kemaratran Abrahah, maka ia bersumpah untuk memerangi

bani Kinanatr dan mengbancurkan Ka'bah.

Ketika Abratratr mengumpulkan pasukan untuk berperang

.menuju Ka'bah, ia memerintahkan orang-orang Habasyatr,

maka mereka bersiap-siap, lalu berangkat dengan mengendarai

gajah. Bangsa Arab mendengar hal ini, dan mereka

menganggap ini serius dan merasa ngeri. Mereka juga

memandang batrwa melawan Abrahatr menrpakan kewajiban

mereka, karena Abrahah hendak manghanctrkan Ka'bah,
"Baitullah yang suci. Lalu keluarlatr seorang laki-laki dari

kalangan pemuka warga Yaman dan para raja mereka yang

bernama Dzu Nafr, ia mengajak kaumnya dan siapa prm dari

bangsa Arab yang menyahuhya, untuk memerangi Abrahatt

dan mempertahankan Baitullah dari penghancurannya.

Seruannya pun disambut oleh orang-orang. Ia kemudian

melancarkan strateginla, narnun pasukannya terpecah belatt

dan melarikan diri, sementara Dzu Nafr sendiri ditawan lalu
dihadapkan kepada Abrahatr. Ketika Abrahatr hendak

membunuhny4 Dzu Nafr berkata kepadany4 "Wahai raj4
janganlah engkau membunuhku, mungkin keberadaanku

bersamamu ada baiknya bagimu daripada membunuhku."
Abrahah pun tidak jadi membunuhnya, lalu ia menahannya

dengan mengikabrya. Abratratr memang seorang yang lerrbut.
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Abrahah kernudian melanjutkan perjalanan menuju sasaran

yang ditujunya. Ketika sampai di wilayah Khats'arn, Nufail bin
Hubaib Al Khats'ami menghadangnya atas nama dua kabilatr

Khats'am, yaitu Syatran dan Natris, setrta sejumlatr kabilatr

Arab. Ia berusatra melawan pasukan Abrahah, namun pasukan

itu mampu memorakporandakannya, sementara Nufail sendti
ditawan, lalu dihadapkan kepada Abrahah. Ketika Abratrah

hendak membunuhny4 Nufail berkata kepadany4 "Wahai
raja, janganlah engkau membunuhku, karena sesungguhnya

aku ini penunjuk jalan bagimu di tanah Arab. Ini kedua

tanganku kuserahkan padamu atas nirma kedua kabilalr
Khats'am, Sayatran dan Natris, untuk patuh dan taat."

Abrahah pun memaafl<annya dan membebaskannya. Kemudian
ia berangkat bersamanya untuk menunjukkan jalan. Ketika
melewati Thaiq Mas'ud bin Mu'attib bersama sejumlatr orang

Tsaqif menyongsongrya. Ia lalu berkata, "Wahai raja,
sesungguhnya kami ini budalanu, kami patuh 'dan taat

kepadamu. Bagi kami, tidak ada penentangan terhadapmu.

Rumah kami ini tidak berada di rumatr yang engkau tuju -
maksudnya: Lata- karena yang engkau tuju adalah rumatr

yang berada di Makah 
-maksudnya 

Ka'batr-. Kami juga

akan mengirim utusan bersamamu untuk memandumu.

Abrahah pun melewati mereka. Mereka lalu mengirim Abu
Raghal bersama pasukan Abrahah, dan Abrahah berangkat

disertai Abu Raghal hingga Al Mughammis. Ketika singgatr di
sana, Abu Raghal meninggal, lalu orang-orang Arab merajam

kuburannya. Itulah kuburan yang dirajam oleh orang-orang di
Al Mughanmis. Sesampaikan Abrahah di Al Mughammis, ia
mengirim seseorang dari Habasyatl yang bernama Al Aswad
bin Maqshud, dengan me,lrgendarai kudq hingga sampai ke

Makkah. Lalu ia menggiringkan harta warga Makkah dari suku
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Quraisy dan yang lain, termasuk dua ratus ekor unta milik

Abdul Muththalib bin Hasyim yang saat itu sebagai pemuka

dan pemimpin suku Quraisy. Sementara itu, Quraisy, Kinanah'

Hudzail, dan kabilah-kabilatr lainnya yang bersama mereka di

tanah suci, hendak melawannya, namun aktrirnya mereka tahu

. batrwa mereka tidak akan kuat melawan pasukan Abrahatr,

maka mereka mengrrnrngkan niat tersebut.

Abratratr lal mengutus Hunathatr Al"Himyari ke Makkah,

Abrahatr berpesan, "Tanyakan tentang pernimpin dan pemuka

negeri ini, kemudian katakan kepadanya bahwa raja berkata

kepada kalian, 'sesungguhnya aku datang -bukan untuk

mernerangi kalian, tapi aku datang untuk menghancr.ukan

Ka'bah. Jika kalian tidak muncul untuk memerangi maka aku

tidak butuh daratr kalian'. Jika ia tidak hendak memerangiku,

bawalatr dia kepadaku."

Ketika Hunathah memasuki Makkah, ia menanyakan

Bemimpin dan pemukanya, lalu dijawab, "Abdul Muththalib

bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay." Hunathatr pun

menemuinya dan menyampaikan pesankan Abratratr tersebut.

Abdul Muththalib lalu berkata, "Demi Allah, kami tidak

hendak memeranginy4 kami tidak akan mirmpu

melakukannya. Ini adalatr rumah Allah yang suci, rumah

kekasihny4 Ibrahim AS -atau sebagaimana yang ia
katakan-. Jika Dia menghalanginya maka itu adalatl rumah-

Nya dan tanah suci-Nya. Jika Dia membiarkan, maka demi

Allah, kami tidak akan m.Impu mencegah'" -[fas
sebagaimana yang dikatakannya-.Hunathatr lalu berkata,

"Kalau begitu, mari kita menghadap sang raja, karena ia

memerintatrkanku untuk membawamu kepadanya'" Abdul

Muththalib pun berangkat bersamanya dengan disertai

sebagian anaknya, hingga ia mencapai pasukan Abrahatr. Ia
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lalu menanyakan tentang Dzu Nafr, karena Dzu Nafr adalatr
temannya, lalu dihrnjukkan, maka Abdul Muththalib
rnenemuinya di dalarn tahanannya. Abdul Muththalib berkata,
*Wahai Dzu Nafr, apakatr kau punya solusi untuk mengatasi
masalatr yang menmpa kami?" Dzu Nafr berkat4 ..Solusi 

apa
yang bisa diberikan oleh seorarlg laki-laki yang ditawan oleh
seorang raja, yang hanya menunggu waktu untuk dibunuh, bisa
pagr atau sore! Aku tidak punya solusi apa pun atas masalatr
yang menimpamu, kecuali Unais si penuntun gqiah itu adalatl
temanku. Aku akan mengirim utusan kepadanya, lalu berpesan
tentangmu dan mengagungkan halanu atasnya. Aku juga akan
memintanya agar ia meminta izin supaya bisa bertemu dengan
sang raja, lalu engkau berbicara dengannya apa yang kau
inginkan, dan engkau bisa melakukan pembelaan di
hadapannya, jika itu memungkinkan." Abdul Muthalib berkata,
"Itu cukup bagiku."

Dzu Nafr lalu mengirim utusan kepada Unais, maka Unais pun
datang. Dzu Nafr berkata, "Wahai Unais, sesungguhnya Abdul
Muththalib ini pemimpin euraisy, pemilik unta Makkah, ia
biasa memberi makan orang-orang dengan mudatr dan
binatang buas di puncak-puncak perbukitan. sang raja telatr
mengambil dua ratus ekor untanya, maka mohonlatr izin
kepadanya dan berilah manfaat kepadanya semampumu.,'
Unais berkat4 "Akan ltulakukan."

unais lalu berbicara de,ngan Abratratr, ia berkata, "watrai raja,
ini ada pemimpin Quraisy di depan pintumu, ia minta izin
bertemu denganmu. Dialah pemilik unta Makkatr itu, ia biasa
memberi makan oftmg-orang dengan mudah dan binatang_
bintang buas di puncak-pundak perbukitan. Izinkanlah ia
menemuimu dan me,nyampaikan keperluannya kepadamu,
scrta bersikap baikhh terhadapnya.', Abratrah pun
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mengizinkan.

Abdul Muththalib adalatr seseorang yang berwibawa, besar

dan kekar. Tatkala Abrahatr melihatnya, ia menyambutnya dan

menghormatinya agar tidak duduk di bawalrnya, namun ia

enggan terlihat oleh orang-orang'Habasyah duduk bersamanya

di kursi rajarrya, maka Abrahah pun turun dari singgasananya,

lalu duduk di permadaninya, kemudian mempersilakan Abdul

Muththalib duduk di sebelatrrya, lalu ia katakan kepada

penerjemahnya, "Apa keperluanmu terhadap sang taja?"

Penerjernah mengatakan itu kepada Abdul Muththalib, maka

Abdul Muththalib berkata, "Keperluanku terhadap sang raja,

agar ia mengembalikan dua ratus ekor untaku yang telah

dianrbilnya dariku." Tatkala ia mengatakan itu, Abrahah

berkata kepada penerjanatrnya, "Katakari kepadanya,'Engkau

sungguh menakjubkanku, ketika aku melihabnu, tapi kemudian

aku merasa tidak ada keperluan terhadapmu tatkala engkau

membicarakan itu kepadaku. Apakah engkau hanya

membicarakan tentang dua ratus ekor unta milikmu dan

membiarkan rumah yang merupakan agamamu dan agarna

nenek moyangmu, aku datang untuk menghancurkannya,

janganlatr engkau bicarakan hal itu kepadaku." Abdul

Muththalib berkata, "sesungguhnya aku pemilik unta, dan

sesungguhnya rumatr itu memiliki Tuhan yang akan

mencegahnya." Abrahatr berkata, "Dia tidak akan dapat

mencegahku." Abdul Muththalib berkata, "Kalau begitu

terserah, kembalikan untaku kepadaku."

Sebagian ulama menyatakan bahwa ketika Abdul Muththalib

berangkat menuju Abratrah, yaitr'r ketika dibawa oleh Hunathah

kepadanya, turut serta pula bersamanya Ya'mar bin Nufatsah

bin Adi bin Ad-Di'l bin Bala bin Abdi Manat bin Kinanatr

yang saat itu sebagai pemimpin bani Kinanah, dan juga
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Khuwalid bin Watsilatt Al Hudzali yang saat itu sebagai

pemimpin strku Hu&ail, mereka menawarkan s€,pertiga harta

Tuhaman kepada Abrahatr dengan syarat tidak mengganggu

mereka dan tidak menghancurkan Ka'batr, namun Abrahatt

menolak. Wallahu a'lam.

Abrahatr lalu me,ngerrbalikan unta yang telah diarnbilnya

kepada Abdul Muththalib. Setelatr mereka kembali dari raja,

Abdul Muththalib kenrbali kepada Quraisy, lalu
menyampaikan berita kepada mereka dan memerintahkan

mereka pergr dari Makkah dan berjaga-jaga di perbukitan serta

padang nrmput karena khawatir terhadap serangan pasukan itu.

Abdul Muttrthalib berdiri, lalu memegang gagang pintu

Ka'batr. Turut berdiri pula bersarnanya sejumlah orang

Quraisy, mereka berdoa kepada Allah, mernohon pertolongan=

Nya terhadap Abrahatr dan pasukannya. Sambil memegang

gagang pintu Ka'batr, Abdul Muththalib berkata,

ttt+'r:e'&u'*; U gt-rl A ;t i I U V

rSt; tri.S,:- ol'fii. ksa i *:rt'r:a'ut
"Wahai Tuhanla4 aht tidak mengharaplean selain-Mu untuk

merelra. Wahai Tuhanht, cegahlah mereka dengan

perlindungan-Mu. Sesungguhnya musuh Ka'bah adalah yang

memusuhi-Mu, cegahlah merelca dari menghancarlcan desa-

desa-Mu."

Iajuga berkata,

..7'. .-.1 t7r. t.er))Tg.ru&rF r.$t lp,'wwt
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as w. Y';lt Stl
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"Tak ada kedukaan, sesungguhnya hamba bisa menahan

lrendaraannya, maka cegahlah yang menghalalkan-Mu. Salib

mereka tidak alan menang, dan pasulan mereka tuk
menghadapi pasukan-Mu. Jil@ Engkau'lahtkan, mala sudah

pasti lebih baik, dan perkara itu terserah kcpada-Mu. Jilu
Englcau lahtkan maka sesungguhnya itu merttpakan perkara

yang dengannya Engkau tuntaskan tindakan-Mu."

Ia juga berkata:

'af.^r r! ok ol ;i *fG J,t1jgi
i4r:i, '&#.'r;.:t ok, a6E, 'j;?66. I

|!x?tk$firtritrl )o:'u';)lr'&llt
n 1. t )r t.
r*rt 7s.* ts-rwVtil.€Att

"Engkau adalah, bila datang penyerang dengan damai, kami
berharap, bahwa lcami pun demiHan. Supaya mereka pergi,

dan tidakmemperoleh selain kchinaan, dan kebinasaan

menghananrlran merelu di sana. Aht belum mendengar yang
lebih nista daripada orang-orang yang menginginkan

kemuliaan dengan menghananrlcan tanah suci-Mu. Merelca

menganghrt kehtatan negeri merelw, beserta gajah, tuk
menundulclwn para hamba-Mu."

AMul Muththalib lalu melepaskan gagang pintu Ka'batr,
kemudian bersama orang-orang Quraisy ia pergi ke perbukitan

dan berjaga-jaga di sana. Mereka menanti apa yang akan
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diperbuat oleh Abratrah terhadap Makkatr setelatt

memasukinya.

Esok paginy4 Abratratr bersiap-siap memasuki Makkah, ia

menyiapkan gajahnya dan pasrrkannlla. Gajahnya bernama

Mahmud. Abratrah sudah berkonsentarasi menghancurkan

Ka'bah, dan rencananya setelatr itu ia kembali ke Yaman.

Ketika mereka hendak mengarahkan gajatr, Nufail bin Hubaib

Al Ktrats'ami datang, lalu berdiri di samping Gajah dan

memegang telinganya, kemudian berkata, "Berlututlah

Mahmud, kembalilah ke arah kau datang, sesungguhnya kau

berada di tanatr suci Allatr." Ia lalu melepaskan telinganya.

Gajatr itu pun berlutut, sementara Nufail bin Hubaib segera

naik ke bukit. Mereka memukuli gajah itu agar berdiri, nitmun

ia tetap tidak mau berdiri. Batrkan mereka memukuli

kepalanya dengan kapak agar berdiri, namun gajah itu tetap

tidak mau berdiri. Mereka lalu memasukkan tongkaf-tongkat

ke bawatr tubuhnya agar terangkat berdiri, namun gajah itu
tetap tidak mau berdiri. Ketika mereka lalu mengaratrkannya

kembali ke Yaman, dan gajah itu pun segera berlari. Ketika

mereka mengaratrkannya ke Syam, gajatt itu pun mau berlari.

Ketika mereka mengarahkann)ra ke masyriq, gajah pun

melakukan hal fang satna. Namun ketika diaratrkan ke Ka'bah,

gajah itu berlutut.

Allah lalu mengirim kepada mereka burung-burung dari laut

seperti burung carnar, yang setiap burung membawa tiga batu,

yaitu satu di panrtrrya dan dua di kedua kakinya. Bentuk batu

itu seperti polong dan kacang adas. Tidak seorang prrn yang

terkena batu itu kecuali binasq namun tidak semunya terken4

mereka melarikan diri menempuh jalan arah mereka datang.

Mereka meminta Nufail bin Hubaib menunjukkan jalan ke

Yaman. Ketika Nufail bin Hubaib melihat siksaan yang
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difimnkan Allah kepada merek4 ia berkata,

u!''r'* rtl,.rt i?\ii Uri,lr iltt';:,:t ;-i
"Mant lari lee mana,'karena Tuhanlah yang mengejar,

sedangkan Al Asyram lcalah, tidakmenang."

"Mereka keluar dan berguguran di jalanan. Mereka binasa di

setiap sumber air. Abrahatr sendiri terkena pada tubuhnya'

Mereka membawanya keluar, namun ruas-ruas jarinya

berguguran satu demi satu. Setiap kali ruas jarinya rontok,

maka disertai dengan daratr dan nanah. Hingga ketika mereka

sampai ke Shan'a, kondisi Abratratr seperti anak burung'

Sungguh, ia tidak mati hingga dadanya memperlihatkan

j anttrngrya, sebagaimana mereka nyatakan.2 
I 66

38l42.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Ya'qub bin

Utbah bin Al Mughirah bin Al Akhnas, ia berkata, '?ertama

kali terlihat campak dan cacar di tanah Arab adalatr pada tattun

tersebut, dan saat itulah pertama kali adanya pe,pohonan patrit:

harmal, hanzhalah, dan 'ursy, pada tatrun itu."2l67

38143. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, if:|P ;S; it
,) zr7g *\" "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana

iuhanmu telah bertindak terhadap tentara gaiah," Ia berkata:

Pada suatu hari, Abrahatr Al Asyram dari Yaman, dari
.'.'sejumlah orang dari pasukan Yaman, berangkat menuju

Baitullatr untuk menghancurkannya, karena suatu perjanjian

Ibnu Hisyam dalam ls-.sirah An-Nabawiyyan (l/160) dengan sedikit

perbedaan.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (41552) dengan lafaz.hnya'

zt6
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)rang mereka peroleh dari bangsa Arab di negeri Yaman.

Mereka datang dengan mengendarai gajah mereka Ketika

sampai di Shafah, gajah berlutut. Jika mereka mengarahkannya

ke arah Baitulldt maka gajah itu me,nghempaskan tubuhnya ke

tanah. Namtm bila mereka mengarahlcannya ke negeri merekq
gajah itu berlariJari kecil. Ketika sampai di perkebunan

Yaman, Allah mengirimkan kepada mqreka burungtburung

putih yang berbondong-bondong. Al abaabii, artin)ra banyak.

Setiap burung membawa tiga batu, dua batu di kedua kakinya

dan satu batu di paruhnya, Bunurg-bunurg itu melempari

merek4 hingga Allah Azza wa Jalla mer4adikan mereka

seperti daun-daun yang dimakan ulat.

Abu Baksum, yaitu Abrahah, selarnat (tidak mati di sana),

narnun setiap kali sampai di suatu negeri, sebagian dagnpya
rontok, hingga ia saurpai kepada kaumnya, kemudian

menceritakan peristiwa tersebut, lalu ia mati.2l6t

Firman-Nya, tbY #'6g "Lalu Dia meniadikan

mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat)," maksudn1'a adalah,

Allah lalu menjadikan pasukan bergajatr itu seperti tanaman yang

dimalon ulat sehingga berantakan, tontok, dan anggota tubuhnya

bogugrran. Allah mengrrrrpamalcan rontoknya sendi-sendi mereka

dengan siksaan yang menimpa mereka, dan berantakannya tubuh

mereka karena hal itu seperti berantalcannya bagian-bagian kotoran

yang diserap oleh tanaman.

Sebagian atrli tafsir bahwa, al 'ashf adalatt kulit
luar yang terdapat pada biji gandqln, sebagai bungkusn:ra: . 

,

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pemaknaan ini, bahwa

bahwamaksudnya adalah daun-dau tanaman, yaitu: ,

38144. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq, ia berkeii: Abu

216 6s-Su)uthi dalan Ad-Dtrr Al Msttsw (E1629).
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Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya {ari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, mengenai firman-Ny4 tHg j^/,K*S"perti daun-

daun yang dimakan (ulat)i' ia berkata, "Daun pohon

gandum."2l69

38145.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

mengenai firman-Nya,' $oU # "seperti daun-daun

yang dimalan (ulat)," ia berkata, "Maksudnya adalatt

jerami."2l70

38146. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Llbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mgndengar Adh-Dhat*lak berkata

mengenai firman-Nya , lbY ,;JK*Srperti daun-daun yang

dimalan (ulat),'ia berkata, "seperti tanaman yang dimakan

(ulat)."2171

38147.Muhammad bin Umaratr Al Asadi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Zuraiq bin Maruur menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hubairatr menceritakan kepada kami dari Salamatr bin

Nabith, dari Adh-Dhahhak, mengenai firman-Nya, +Xtlz

lPY "Seperti daun'daun yang dimalean (ulat)," ia berkata,

':Maksudnya adalah batang jerami dan serpihan-serpihan

dedaunan, menurut bahasa Nabthiyah."

'Dalam riwayat lain: Maksudnya adalatr, Ymg diternpa.2l72

Mujahid dalam tafsir (l/750).
Abdurrazzaq dalam tafsir (31461).

Lihat Rilr, Al Ma'ani karya Al Alusi (30/237).
Ibnu Al Jauzi dalam An-Nihayah Ji Gharib Al Atsar (51238) dari Ibnu Abbas,

dan Az-Tarkasyi dalaml I Faiq (4190) dari Ibnu Abbas.

2t69

2t70

2t7l
2t72
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38148. Yunus menc€ritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaad be*ata
mengenai firman-Nya, tb? ,#'& "LaIu Dia
mmjadikan merelca seperti daun-daun yang dimalcan (ulat),"
batrwa daun tanaman dan daun sayuan bila telah dimakan

temak maka menjadi berantakan, lalu me4jadi kotoron.'r\73

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat yang

menyatakan batrwa maksudnya adalatr kulit biji-bijian, yaitu:

38149. Muhammad bin Sa'd menceritakan, kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku {ari ayahnya dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
NVq /3-V gK"teperti daun-daunyang dimakan (ulat)",
ia berkata, "(Maksudnya adalah) gandum yang dimakan, dan

kulitrya dihempaskan angin. Al 'ashf adalah kulit yang ada di
atas biji gandum, 1raitu kulitr1lla gandurn."2t7a

Ada yang berpendapat sebagaimana riwayat berikut ini:

38150.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Abu Sinar-r, dari Hubdib bin
Abi Tsabit, mengenai firman-Ny4 tbY ,# "sqterti
daun-daun yang dimalcan (ulat) ", Ia berkata, "Seperti malcanan

yang telah dimakan.''I75

Akhir tafsir suah Al Fiil.

ooo

Al hubbuur adalah pecahan bata dan robekan dedaunan.
Ibnu Katsir dalamtafsir (141462).
Al qfihbi dalamAl Jami'li Ahkam Al Qur'an (201199) riwayat senrpa, dan
Ibnu Athiyah dalatnAl Muhanar Al lVajiz (5152$.
Al Baghawi dalamMa'alim At-Taruil (41268) riwayat s€rupa.

2t7t
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SURA}I QURAISY

L|#@+;1rii )i$i u:d+@,ri;3 '+J
#t;3 L; n ;fr s ii @ *;ii I ii .s-

@i-ii
" Kar end l<ebias aan or dng. s1 omg Qrn aisy, (y ain) kebias anrt

merelabepergiart pada rrnsim dindn dan rl,rusim pdnas.

Makahendaklahmerel<nmerryartbahTulwtPenilik
Rurnah ini (Ka'bah). Yartg telah rnenberi makmtmtkepada

mqel<a unintk menghilarrgl<mt lapm dnn mengamanlsn
mereka dmiketalcutdrJ." (Qs. Quraisy [10612 L'4)

Para ahh qira'al berbeda pendapat padta ayat,@ .#3 .+t-Y

d+ "Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. (yaitu) kebiasaan

mereka."



W*AtvThatut

Semua ahli' qira'al Anshar mernbacanya dengarr- hunrf ya'
setelah hamzah: .+tJaan ;gf4, kecuali Abu Ja'far, qira'at-nya
sama pada lafazh +!I yaitu dggan hurufya' setelatr hnntf hamzah,

namnn berbeda pada lafazh 4+, ia membacanya'fittanpa huruf
ya', sebagai mash/ar $ai ahfa - ya'hfu - ifun, tanpa.huruf ya',
Sebagian mereka menceritakan darinya" batrwa ia membacanya ixfi1,

Menunrt saya, qira'at yirngbenar'pada ayatini adalatr -i.{,,J
d+O[ dt3,- i*g* orer,"Jrpk* i"rur'ya' pada k"du;;;
setelatr hamzah, yaitu dari aalaftu asy-syai' - uulifuhu - iilaafan;
karena kesamaan alasan para ahli qira'at padanya. Mengenai kata ini,
ada dua dialek Qogat) orang Arab, yattl aalafn dm aliftu. Bagi yang

mengucaplm aalaftu, dengan madd pada huruf alif, maka ia akan

berkatafa ana uulifu - iilaafan: Sedangkan yang meirgucapkan aliftu,
dengan qashr pada hunrf alif, maka ia akan berkatafa'ana aalifu -
ilfan,wa huwa'mjit aalaf - ilfar.

Diceritakan dari Ilaimah" ia membacanya

,;*lr5 r&Jt.2rfl

38l51.Abu Kuraib me,lrceritakan itu kepadaku, ia berkata: Waki
menceritalon kepada.kami dari Abu Makin, dari Ilsimah.

2t76 Ibnu Katsir, Nafi, Abu ArE, Hafsh dari Ashint Hanzab, dan Al Kisa'i
nrcurbacanya ;#+ O .#*t dalam bcntuk ifaal, dm hamzah kedrn
rncnjadiyaa'
Ibnu l|mir rnerrbacanya Jlt, dalam berntkfa'aal, ;+.$ dalambetuk afaat
dengatyaa' kedua.
Abu Bakar dari Ashim mernbacan).a dengan &n hatnz"ah pada kedtranya" ),ang
keduanya su&uz.
Abu Ja'far mernbacanya irif, acngan laam suhrn.
Silakan lihat Al Muharrar Al,Wajbkrya Ibnu Athiyatr (51525') dat Hujjah Al
Qira' at karya lbnu Zanjdah G n7 4, 7 7 5).
Lihtt Ma'ani Al Qar'an lor)ra Al Farra (31293), Al Kasysyaf kzrya Az-
Zamakhsyari (41E07), Ruh Al Ma'ani lrar1la Al Alusi (30/2a0), dan Fath Al
Qadir karya Asy-Syaukaai (5/498);

2177
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Telatr diriwayatkan pula dari Nabi SAW mmg€nai hal itu:

38l52.Ibnu Humaid menceritalcan kepada kami, ia Mrata: Mahralt

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Al'Laits, dari

Sfhb bin Hausyab, dari Asma binti Yazid, ia bedota: Aku

mendengar Nabi SAW membaca fig,,@\ & 1'd'r.""
Para ahli batrasa Arab berbeda pendryat mengenai malan yang

memunculkan huruf la am pdaredaksi 5.3.i*)
Sebagian ahli nahwu Bashrah -mengatakan bahwa yang

mernunculkannya adaiatr redaksi tbY # 74 "Lalu Dia

menjadilcon merelu seperti daun-daun yang dimakan (alat)." (Qs. Al
Fiil [05]: 5). Menurut pendapat ini, ada kaitunrya dengan redaksi

'#.. Jadi, sehanrsnya menurut pendapat ini, maknanya adalah, maka

Ikmi lakukan tindakan ini tohadap pasukan bergajah sebagai nikmat

dari Kami bagi penduduk (sekitar) nmrah ini (Ka'batr) dan sebagai

kebaikan dari Kami untuh mereka, sebagai tanrbahan nikmat Karti
atas kebiasaan bepergian mereka pada musim dingin dan musim

panas. Iadi, hunrf laam padalafazh +\}b.*rrl*t" ,. Seakan-akan

dikatakan: ni'mah li ni'mah wa ilaa ni'mah "sebagai kenikmatan

untuk kemikmatan dan ke,pada kenikmatan" karena , pada posisi

huruf laam, dan huruf /aam pada posisi #1. Pemaknaan ini

diungkapkan oleh sebagian atrli tafsir. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

38153. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
' kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

lI** menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan ke,pada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, mangenai firman-Nya, +;3:5 lli'..q d+
*(Yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan

2t78 LitutAt Jami' li Ahkam Al Qur'an karf Al Qurthubi (201204).
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musim panas," ia berkata, 'I(ebiasaari mereka memang'ittt,

maka bepergian pada musim dingin dan musim panas tidak

menyrlitkan mereka.'tr I 79

38154. Isrna'il bin Musa As-Suddi menceritakan kepadaku, ia berkati:
. S)ruraik mengabarkan kepada kami dari Ibratrirn' bin Al

Mnhajir, dari Mujahi4 merrgpnai firrran-Nya, +;.+l
"Karena kcbiasaan orang-orang Quraisy. (yaitu) kebiasaan

mereka," ia berkatq ''Nikmatnu atas oftIng-onmg
quraisy."2l80

38155. Muhanmad bin Abdillah Al Hilalil menceritakan kepadalcu, ia
berkata: Farwatr bin Abi Al Maghra) Al Kindi me'nceritakan

kepada kami, ia berkata: Syuraik meqeeritakan kepada kami

dari Ibrahim bin Al Muhajir, {ari Mujahid, riwayat yang

sama.2l8l

38156. Amr bin Ali memcaitakan kepada kami, ia berkata: .Amir bin

Ibrahim Al Ashbatrani menrceritakan kepada karni, iaSerkata:

I(haththab bin Ja?far bin Abi Al Mughiratr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ayahlu.menceritalcan kepadaku dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Np,

,#3.r+) "Karena kcbiasaan orang'orang Quraisy.
(yaitu) kcbiasaan mereka," ia berkata,'t{ikmatnu atas orang-

orang QuraisJ "2lsz

Sebagian ahli ndrmr Kufah mengatakan bahwa pemdapat ini
bisa dikemukakan dan dikatakan, bahwa Allah SWT mernbuat takjub

Nabi-Nya SAW dengan Mmaq "Ta\iublah ; €ngfau, hai

Muhammad, tertradap nikmat Allah tertradap orang-orang Quraisy

Mujahid &l8m tafsir (752).
Lihat Fath Al Qadir karya Asy-Sfukani (51499) du Ad:Dun Al Mantsur
ka4ra As-Suyrthi (8/635).

2rEr lbid.
2tE2 lbid..

217',!)
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beriienaan dengan kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin
dan musim panas." Allah lalu berfirman, 'Namun hal itu tidak
melengatrkan mereka dari keimansr terhadap Allah dan

me,ngikutimu."

Mereka b€rdalih deng;an firman-Ny4 *;j.fr'.:r( 331t1!j{,
"Malca hendaklah merelw menyembah Tuhan Pemilik ntmah ini
(Ka'bah)."

Sebagian ahli tafsir mengaratrkan penakwilannya ke arah

pendapat yang kami sebutkan dari sebagian orang Bashrah, hanya saja

ia me,ngarahkan penalorilan firman-Nya, ,i3.+-) "Karena
kcbiasaan orang-orang Quraisy," kepada kealaaban di antara mereka.

Mereka png berpe,ndapat dernikian menyebutkan riwayat berikut ini:

38157. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid bedota
mengenai tirman-Nyq S. }.i:l1} " Karena \liryy -ol9!g;
oralg @1axy." Lalu ia membac&an ayat, if:'# -rsi il
,# ;;\ "Apakah kamu tidak memperharikan bagaimana
Tuhanmu telah bertindak terhodap tentara gajah." (Qs. Al Fiil
[05]: l) hingga aktrir suratr

Ia berkata, "hi karena kebiasaan oruurg-orang Quraisy; Aku
melakukan ini terhadap mereka kare,na keakraban orang-orang

Quraisy, agar Aku tidak memecah belah keakraban dan

kesatuan'mereka. Datangnya pastrkan bergajah itu untuk
menghancurkan kehormatan mereka, maka Aku lakukan itu

', terhadap m€treka. "2 
l 83

"''Menurut saya, pendapat yang benar mengenai ini adalatr, huruf
laam ini bermakna takjub, sehingga makna redaksi ini adalatr,

ta$ublah kalian terhadap kebiasaan orang-orang Qtraisy, yaitu

2fa As-suyuthi dalam Ad-Dttrr Al Mantsur (81636), menisbatkannya kepada Ibnu
Jarir.
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bepergian pada musim dingn dan musim p&6, hingga meninggalkan
penyerrbatran terhadap Tuhan perrilik nrmatr ini (Ka'batr), yang telatl
memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, dan
mengaurankan mereka dari ketdnrtan.

Orang-orang Arab, bila menggunakan laam
memasul&annya ke dalam perkataan unhrk maksud takjub,
cukup m€,lnmjrtkkan keta\iuban daripada me,lrampakkan tindakan atau

sikap yang menyatakannya, sebagaimana ungkapan penyair berikut
ini:2ls

-€$t *--p ,y;6 Vt tls ;)tju ol'afi
*Apalrah 

lcau teperdaya lcala mereka mengatakan Qurrah sang
penyair, betapa hebatnya ayahnya ygng sangat mengenal dan

penyair.uzrss

Jadi, cukup dengan laan untuk menrurjukkan ketakjuban, dan
tidak perlu menampalikan sikap. Perkataan tersebut adalah; mereka
berkat4 "Takjublah kalian terhadap Qunah sang penyair." Demikian
juga firman-Nyq g,t"-) "Karena kebiasaan."

ini, lalu
maka itu

2tu Bait syair ini karla Al Mulfiabbil As-Sa'di, meninggal pada tahrm 12 W633
M, yaitr,r Rabi bin Malik bin Rabi'ah bin Auf As-Sa'di, Abu Zai4 dari bani
Anf An-Naqah, dari Tamim" Ia seorang p€n),air kenarnaan dari MaLhdharami
Jahiliyah dan Islarn Silakan lihat Al Mausu'dh Asy-Syi'riyyah Al llildntniyyah
yang dikeluarkan olehAl Majma' Ats-Tsaqafidi Abu Dabi.-
Bait syair ini terdapat dalam Ad-Drwan. Silakan lit:rrt Al Mausu'ah Asy-
Syi'riah Al llilantniyyah, produksi Al Mujanuna' Ats-Tsaqafi Abu Dabi.
Riwayat dalam A d- Diwan adalah:

nct i;': id':st:i tlc l91i6 ti a:;l
*Apakah lcau teperdaya lala merelca mengatalcan lzzah sang penyair, di

sanalah ayahnyg sebagai pengawas dan penyair."
Sebelurmya:

;rlu.'rl:.,| ;V rs:j rr3..i', g^uir ,i5tt r.;
"Jangan sampai itu dimakan oleh Al Bahili sementara lcalian duduk saja
menantikan sebuah tujuan, nanti lun latimpalun lemalangan pada lalion."
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Adapun pendapat orang yang kqmi ceritakan penyataanny4

batrwa ini terkait dengan avat,lfu'|1 ,# '& "Lalu Dia
menjadilcan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat)." (Qs. Al
Fiil [105]: 5), berarti .;{,,-y-merupatcan bagian dair i;l'l a* tiarf.
tersendiri yang terpisatr dari j;51. I,I** menurut ima' kaum

muslim, keduanya merupakan dua suratr yang berbed4 masing-

masing terpisatr dari yang lain. hi menunjuklcan rusalanya pendapat

yang menyatakan demikian. Seandainya ayat, ,i}.;+Y "Karena
kebiasaan orang-orang Quraisy," merupakan kelanjutan dari firman-

Nyq tbil ,#'& "Lalu Dia meniaditran mereka seperti

daun-daun yang dimakan (ulat)." (Qs. Al Fiil [05]: 5) tentunya ayat,

; iil AeWn sempurna hingga disarnbung dengan ayat, 5.3 +r.)
karena redaksinya belum selesai kecuali dengan selesainya l*rabar

yang disebutkan.

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para atrli

tafsir. Mereka yang berpendapat dernikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

38158. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, H9 ,ilrlj.)'fit ia berkata, "Kebiasaan

mereka."2l86

38159. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayaturya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, ,i3 4L1.*Xarena kebiasaan orang-orang Quraisy,"
ia berkata, "Allah melarang mereka bepergian, dan

memeiintahkan mereka untuk menyembatr Tuhan Pemilik

2186 As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (81636), menisbatkannya kepada Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatirn, dan lbnu Mardawaih.
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rumah ini (Ka'batr). Allah juga telah mencukupi keperluan

mereka. Bepergfan mereka itu biasa dilakukan pada musim

dingin dan musim panas, sehingga ketika mereka tidak

bepergian pada musim dingin dan musim Pffiffi, Allatl

memberi makanan kepada mereka rurtuk menghilangkan lapar

dan mengamankan mereka dari ketakutan. Sehingga dengan

begitu bepergian itu menjadi fleksibel bagi mereka, bila ingin

mereka bepergian, dan bila ingin mereka bisa menetap. Itulatr

nikmat dari Allah atas merek^.t2r87

38160. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Ikrimatr, ia berkata, "Orang-

orang Quraisy biasa bepergian ke Bushra dan Yaman. Mereka

bepbrgian ke sana pada musin dingin, darr bepergian ke sini

pada musim panas. iJ:t5331t3!li 'Maka hendaklah

mereka rnenyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah)' . Allatl

memerintahkan mereka untuk menetap di Makkah.,2l88 '

38161.Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari IsIra'il, dari Abu

Shalih, mengenai firman-Nya, d+@ .#;j .+y
"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan

merelca," ia berkata, "Mereka adalatr para pedagang, Allah pun

mengetatrui kesukaan mereka (bepergran) ke Syam'"218e

38162.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

mengenai firman-Ny. ,i}.+t-Y "Karena lrebiasaan

2tt1 As-suyrthi dalam Ad-Durr Al'Man*ur (8/636), menisbatkarurya kepada Ibnu

Jarir dan Ibnu Mardawaih.
2188 Al Qurthubi dalamAl Jami' li Ahlam Al Qur'an (201208,209)'
2r8e Lihat maknanya pada riwayat yang dikemukakan As-Suyuthi dzlam Ad-Durr

Al Mantsur (81637).
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orang-orang Quraisy," ia

Quraisy adalatr bepergian
panas."2l90

berkata, "Kebiasaan orang-orang

pada musim dingrn dan musim

38163. Diceritakan kepadaku , dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkatar lJbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

mengenai Iirman-Nya, 4';.4t"-l "Karena lcebiasaan

orang-orang Quraisy," bahwa mereka senang bepergian pada

musim panas dan musim dingin."2l9l

Firman-Nya, ;<44 "Kebiasaant merelca," berada pada posisi

khafadh sebagai badal, seOlah-olatr Allah berkata: li iilaafi quraisyin li
iilaafihim, rihlatasy syitaa'i wash shad "karena kebiasaan orang-

orang Quraisy bepergian pada musim dingin dan musim panas".

Adapun kata "if2pada posisi nashab karena penganrh lafazh d+
yang berlaku padanya.

Firman-Nya, q$ii dli'rq"Bepergian pada musim dingin
dan musim panas," maksudnya adalah, bepergiannya orang-orang

Quraisy ada dua macam, salatr satunya ke Syam pada musim panas,

dan satunya lagi ke Yaman pada musim dingn.

38164. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

mengenai firman-Ny4 #i; j4i'i;, "Bepergian pada

musim dingin dan musim panas," bahwa mereka mempunyai

dua macam bepergian, yaitu pada musim panas ke Syam dan

pada musim dingn ke Yaman."2le2

38165.Ibnu Humaid melrceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

Abdurrazzaq dalam tafsir (3 I 462').
Lihat maknanya pada riwayat yang dikennrkakan oleh As-Suytrthi dalam Ad-
DunAl Mantsur(A637).
Lihat Abdurrazzaq dalamtafsir (31462) dari Qatadah.
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menceritakan kepada kami dari Suffan, mengenai firman-Nya,

j:ri -^b "Bepergian pada musim dingin," ia berkata,

"Mereka adalah para pedagtuglzre'

38166.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Sufyan, Ibnu Abdil A'la

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Tsaur

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Kalbi,

mengenai firman-Nya, +Aii ;:li'^D "Bepergian pada

musim dingtn dan musim panas," ia berkata, "Mereka

mempunyai dua kebiasaan bepergian, yaitu pada musim dingin

ke Yaman, dan pada musim panas ke Syam."2le4

38l67.Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Amir bin

Ibrahim Al Ashbahani menceritakan kepada kami, ia berkata:

Khaththab bin Ja'far bin Abi Al Mughirah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-NYa,

,i:,a13;4i'qd+ $(Yaitu) kebiasaan mereka

bepergian pada musim dingin dan musim panas," ia berkata,
..Mereka melalui musim dingn di Makkah, dan melalui musim

panas di Tha'if."2les

Firman-Nya, $ltli J' 31ti;6 *Maka hendaklah merelca

menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah)," maksudnya adalah,

maka hendaklatr mereka menetap di tempat dan negeri mereka, yaitu

Makkah, dan hendaklah mereka merryembatr Tuhan Pemilik rumah ini

(Ka'batr).

At bait adalatr'Ka'bah, sebagaimana riwayat-riwayat berikut

ini:

2te3 LihatAl Mawardi dalan An'Nulut wa Al Uytn (6BaQ.

"* AMurrazzaq dalam tafsir (31462).
2re5 An-Nasa'i ditam As-Sunan Al Kubra (61522),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir

(10t3467), dan Al Qurthubi dalam tafsir (201206).
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38168. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah
mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, bahwa Umar bin
Khaththab RA shalat Maghrib di Makkah, lalu ia membaca

-z I
ayat, .1i{3.+Ir}- "Karena kebiasaan orang-orang Quraisy."
Ketika sampai pada ayat, $lttir, 3.31r\;:$ *Maka

hendaHah mereka menyembah Tuhan Pemilik ru,mah ini
(Ka'bah)," ia menunjtrk ke Baitullah dengan tangannya.2le6

38169. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Amir bin
Ibrahim A1 Ashbahani menceritakan kepada kami, ia berkata:

Khaththab bin Ja'far bin Abi Al Mughirah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya,

6)itli Sbi$l *Maka hendaklah mereka menyembah

Tuhan Pemilik ntmah ini (Ka'bah)," ia berkat4 "(Maksudnya
adalatr) K a'!21r.,2 I e7

-lebagian atrli tafsir mengatakan bahwa mereka diperintahkan
untuk membiasakan diri menyernbatr Tuhan Ka'bah seperti kebiasaan

mereka pada dua macam bepergian. Mereka yang berpendapat
demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

38170. Amr bin Abdil Hamid Al Amali menceritakan kepada kami, ia
berkata: Marwan menceritakan kepada kami dari Ashim Al

. Ahwal, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya,
tzl .

+;:Ay "Karena kebiasaan orang-orang Quraisy," ia
berkata, "Mereka diperintahkan unhrk membiasakan diri
menyernbah Tuhan rumah ini (Ka'bah) seperti kebiasaan
mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.-2t'8

As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur (8/635) dengan sedikit perbedaan.
Ibnu Abi Hatrn dalam tafsir (1013466).
As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (81637), dengan lafazhnya, dan Asy-
Syaukani MlamFath Al Qadir (51499).
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Firman-Nya, V-*i# siti "Yang telah memberi
maknnan kepada mereka untuk menghilangkan lapar," maksudnya
adalah, yang telah melnberi makan orang-orang Quraisy untuk
menghilangkan lapar. S ebagaimana riwayat berikut :

38171. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Nya , Vi i,iJt oii "yang telah memberi
malranan' kepada mereka untuk menghilangkan lapar," ia
berkata, "Maksudnya adalah, orang-orang Quraisy Makkah
karena doa Ibrahim AS, yang mana beliau berdoa, 'i #t;5o.f$ 'Dan berilah merelca rezeki dari buah-buahan'- " (es.
Ibraalriim ll 4): 37)2tee

Takwil lirman Allah: f.t\#lij (Dan rnengamankan
mereka dari kaakutan)

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai mal<na n,i:t;i
p.7 "Dan mengamanlmn merel<n dari ketahttan."

Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah, Allatr
mengamankan mereka dari hal-hal yang mereka takuti dari kalangan
yang bukan warga tanah suci, yaitu berupa penyerangan, peperangan,
pembunuhan, serta hal-hal fain yang kadang dikhawatirkan oleh
bangsa Arab dari sebagian lairurya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

38172. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,

2!e Ibnu Abi Hatim dalanr tafsir (10/3467).
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f:;'n#t;3"Dan mengamankan mereka dari lcetalattan," ia

6erkata, "Ibrahim AS berdoq llr(';11\lJiJJ!j,-, 'Ya

Tuhanla4 jadilmnlah negeri ini (Mal*ah), negeri yang aman'."
(Qs. Ibraahiim [14]: 35)22m

38l73.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, iaberkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semrumya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, mengenai firman-Nya, f,;e#r;3 "Dan

mengamankan merelca dari kctahttan,'l ia berkata,

"Mengamankan mereka dari setiap musuh di. wilayatr

. metreka."22ol

38174.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman-Nya, .iA-}
#+@ .#3 "Karena lcebiasaan orang-orang Quraisy,
(yaitu) kebiasaan merelca," ia berkata" "Orang-orang Makkatt

adalatr para pedagang, melakukan aktivitas tersebut pada

musim dingin dan musim panas dalam keadaan aman di
kalangan bangsa Arab. Sementara itu, orang-orang Arab

kadang sebagian mereka menrsa iri dengan sebagian lainnya

dan tidak dapat menghindari itu, namun mereka tidak dapat

menimbulkan nrsa takut (terhadap orang-orang Mal&ah).
Bahkan bila ada seseorang dari mereka terbunutr di suatu

perkampungan Arab, lalu dikatakan batrwa ia orang Mal&atl,
maka dibiarkan beserta hartanya. Ini suatu bentuk

penghormatan terhadap keamanan yang telah diberikan Allatl

Ibid.
Mujahid dalam tafsir 0 n 54.
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kepada mereka."22o2

38175.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

mengenai firman-Nya, f.;i#t;3 _"Dan -me-ngamanknn
mereka dari ketalattan,"'ia berkata, 'Mereka berkata, 'Kami

dari tanah suci Allah'. Tidak ada seorang pun dari orang-orang

Jahiliyah yang berani terhadap mereka, sehingga dengan begitu

mereka aman. Adapun kabilah-kabilah Arab lainnya, apabila

keluar, kadang diserang."22o3

38l76.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: trbnu wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu znd betkata

tentang firman A1lah, f:;i#';j "Dan mengamanpan

mereka dari ketalattan," bahwa orang-orang Arab, sebagian

mereka kadang menyerang sebagian lainnya, sebagian mereka

menawan sebagian lainny4 nutmul orang-orang Makkah aman

dari itu karena bertempat tinggal di tanah suci'

Ia lalu membacak arL ayat, a>- A1G-L!V;ii,Ka ?J
,6t& "Dan apapah kami tidak meneguhpan kedudupan

merekadalamdaerahharam(tanahsuci)yangaman,yanS
didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari legala macam

(tumbuh-tumbuhan) )' (Qs. Al Qashash l28i 57)2204

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr, Allalt

mengamankan mereka dari penyakit lepra. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

38177. Al Harits melceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: warqa menceritakan

TatstuAh:Ihafuti

As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (8t637), menisbatkarurya kepada Abd

bin Humaid.
Ita,*"rr"q dalam tafsir (3/398), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (10/3467), dan

As-suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (81637)'

Al Qurthubi dalamtafsir (201209).

2202

2203
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kepada kami, ia berkata: Adh-Dhahhak berkata mengenai

firman-Nya, f;U #r;3 "Dan mengamankan mereka dari
ketalcutan," bahwa (maksudnya adalah), dari lepra dan

lairurya.22os

38178.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
me,nceritakan kepada kami dari Suffan, mengenai firman-Nya

f. -'i #17j " D an mengamanlran mer elca dari lcet alatt an," ia

lierkata, "(Maksudnya adalatr) lepra.u2206

38l79.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

berkata: Aku me,ndengar mengenai ayat, eirCi:g*Memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan

lapar," yakni, "Lapar." f.;U#t;5 "Dan mengamankan

mereka dari ketahrtan," sedarrgkan al khauf maksudnya adalah

lepra)2207

38180. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Amir bin
Ibratrim Al Ashbatrani menceritakan kepada kami, ia berkata:

Khaththab bin Ja'far bin Abi Al Mughirah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan kepadaku dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya,

f.;e#r;l"Dan mengamanlran mereka dari ketahttan," id

derkatq"Alkhauf (matsfinyaadalatr)lepra.'aa0E

Pendapat yang benar adalah, Allatl Ta'ala me,ngabarkan bahwa

Allah f.-i;#t;: "Dan mengamankan mereka dari kctaleutan,"

terhadap musutr yang ditakuti, dan pe,nyakit lepra yang ditakuti. Allatl
tidak mengktrususkan khabar ini, bahwa Dia mengamankan mereka

rt0s Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar At Wajb (51526) dan As-Suytrthi d^lam Ad-
Dun Al Manuur (81637),menisbatlcannya kepadaAl Farra.

xL6
?j207

Al Baghawi dalam Ma' alim At-Taruil (4/53 I ).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (41531) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muhanar Al llajiz (51526).
Ibnu Athiyah ddamAl Muharrar Al Wajiz (51526). .
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dari musuh tanpa lepra, dan tidak pula hanya mengamankan mereka

dari penyakit lepra tanpa musuh, tapi khabar ini mencakup semua itu.

Jadi, yang benar adalah mencakup semuanya, sebagaimana dinyatakan

oleh Allah SWT secara umum, sehingga dikatakan bahwa Allah

mengamankan mereka dari kedua hal tesebut.

Akhir tafsir surah Quraisy

ooo
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SURAH AL MAA'UUN

asJ;;U
'-S'C-ii 3):i@ g1\4'fc"5i e;'i
@ <,Wt:. ;@ y{1i 4uL iF 3;-{; @
@ oe;F r.ir@'r;6 r7t3 ni 1l5i

@l;rii'o;:'i
"Talrrl"ll<nhl(afiru (ormg) yar.g mendustal<mt agana? Iailah

orang yarrg rnmglwrilik anak yatim, dm dd&,
mrlnganfunlcmt membqi mal<$J or:arJg mislcin. Mal<f,

l<c,celalcaarilah b agi or arry- or clttg y orrg slulat, (y aiat ) or (mg.
otdrrg yarrglalai dmi slwlatrrya, or(mg-ordng yaflgbqbnt

riya dan efiggorn (menolong derryan) barangbugunf,."

(Qs. Al Maa'uun [107]: 1.7)

Firman-Nya ql\a$-"it e;7 *Tahukah kamu (orang)



fdlil-Afr:I}.arturd

yang mendustalan agarna?" maksudnya adalah, tahukah kamu, hai

Muhammad, orang yang mendustakan patrala dan siksa Allah,

sehingga tidak mematuhi-Nya dalam hal perintah dan larangan-Nya?

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

38181. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahny-q dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nvq -?)\+#6!i e-;;1 "Tahulah lcamu (orang) vans
mendustakan agama?" ia berkata, "Maksudnya adalah yang

mendustakan hukum Allatl Azza wa Jalla.-22oe

38132. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, mengenai firman-Nya, +K
-;,l.-l\ "Mendustalcan agama," ia berkat4 "(Mendustakan)

hisat (pengSitungan amal perbuatan)."22 I 0

Disebutkan batrwa dalam qira'at Abdullatr adalatr, €rl''la!J
crl-l r',llLk-.221 | Dalam q ira' at -nya, httruf kaaf sebagai s hilah, mastrk

dan keluamya dalam perkataan adalah sama.

Firman-Nya , ';7i'd4 -if, <T:S "Ituilah orans yang

menghardik anakyatim," maksudnya adalah, orang yang mentlustakan

agama adatatr orang yang mencegatr anak yatim dari haknya dan

menzhaliminya. Pola kata ini adalah6l 'Jlltl6i ,b ,* r{li't;as.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (10/3468) dan Al Mawardi dalan An-Nulcat wa Al
Uyun (61350)
Al Mawardi dalulm An-Nukat wa Al Uyun (61350) dan Ibnu Haiar dzlartt Fath

Al Bari (8/156) dari Mujahid.
Lihat Al Bahr Al Muhirt karya Abu Hay5ran (10/552).

para atrli

riwayat-
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Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para atrli

tafsit. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

38183. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadalor, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrqya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nvr, -14Ji'{J -sii -A:i *Itulah or'ang yang menghardik

anak yatim," ia berkat4 "(Maksudnya adalah) mencegalrnya

dari haknya.''2I2

38184. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujalrid, tentang firman Allah, '-4i&"Menghardik anak

f(tim," ia berkata, "Mencegah anak yatim sehingga tidak
memberinya *a1*.rr22 I 3

38185. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

tepadl kami dari Qatadah, tentang ayat, U -in Afi
47i "Itulah orang yang menghardik dnak yatim," ia

berkata, "Maksudnya adalah, memaksanya dan

menzhaliminya.'22r4

38186.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasan,

22t2 As-Suyrthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (&ru!) dengan makna yang
mendekatinya.
Mujahid dalam tafsir (hal. 753) dengan lafazh: Menolak anak yatim dari
haknya dan menzhaliminya.
Abdunazzaq dalam tafsir (31399) dan Al Qurthubi dalam tafsir (20l2ll).

:,,
22t1
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mengenai firman-Nya, '17i''d4 "Menghardik anak yatim,"
ia berkata, "Memaksanya dan mEnzhaliminya."22 l s

38187. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

mengenai firman-Nya, '4, C "Menghardik anak yatim,"
bahwa maksudnya adalah memilsanya.22 I 6

38188.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, mengenai firman-Ny4
'-4i & "Menghardik anak yatim," ia berkat4

"Mence[ahnya."2217

Firman-Nya , ,{4i 16 &,,!:;J; "Dan tidak
menganjurkan memberi malan orang miskin," maksudnya adalatr,

tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang yang

membufuhkan."

Firman-Nya, 'iiv, trrt i'ir.;if @ ai:xtl;- ;

W*At/n,Thatut

*Malrn lrecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-

orang yang lalai dari shalatnya," maksudnya adalatr, maka lembatr

yang dialiri oleh nanah para penghuni Jahanam, diperuntukkan bagr

orang-orang munafik yang mengerjakan shalat tapi dengan shalat itu
mereka tidak menginginkan Allah, dan dalam shalat itu mereka lalai

saat mengerjakannya.

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna firman-Ny4
'blg F;'13 $"Lalai dari shalatnYa:'

Sebagian mengatakan batrwa maksudnya adalah, mereka

22t5 Abdurrazzaq dalam tafsir (31463).
2215 41 Mawardi dalzm An-Nulcattwa Al Uyun (6t351\ dari Adh-Dhahhalq dengan

matrnanya.
t2t7 As-suyrthi dalarn Acl-Dun Al Mantsur (8/643) dari jalur Sa'id bin Manshur,

dari Muharmud bin Ka'b.
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menunda-nunda pelaksaniuumya dari waktunya, sehingga mereka

tidak mengerjakannya kecuali setelah keluar dari waktunya. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

38189.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sakan bin Nafi Al Bahili menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Khalaf bin
Hausyab, dari Thalhatr bin Musharrif, dari Mush'ab bin Sa'd,

ia berkata: Aku bertanya kepada ayahku, 'lBagaimana

menurutmu tentang ayat, 'bi3" trrt ;;'i t-{i '(Yaitu)
orang-orang yang lalai dari shalatnya? ' Apakatr itu
meninggalkanrryd?" Ia menjawab, "Tidak, akan tetapi

menangguhkannya dari waktunya."22l 8

38190. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulalyah menceritakan kepada kami dari Hisyam Ad-
Dastawa'i, ia berkata: Ashim bin Bahdalah menceritakan

kepada kami dari Mush'ab bin Sa'd, ia berkata: Aku tanyakan

kgpada Sa'd tentan g ayat, 'bi6 iilr)3 G;3 i$i *(Yairu)

orang-oreng yang lalai dari shalatnya." Apakatr itu yang

terdetik di benak salah seorang dari kami tentang shalatnya?"

Ia menjawab, "Bukan, akan tetapi lalai, menangguhkannya dari

waktunya."22l9

3819l.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ashim, dari

Mush'ab bin Sa'd, mengenai firman-Nya , trt ,;'j t-$i
'bi6 *(Yaitu) orang-orang yang lalai dari-shalatnya," ia
berkat4 " As.-sahw adalah meninggalkan dari waktunya."222o

z:tts Mujahid menisbatkannya kepada Al Hasan. Silakan lilnt Tafstr Mujahid (!nl.
753) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahlcam Al Qur'an (2l2ll) dari Ibnu
Abbas.2'e Mujahid menyebutkan riwayat serupa, silakan hhat Tafsir Mujahid (ha1.753).

22zo Lihat komentar yang lalu.
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38[g2.Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin
' Tamam A1 Banani menceritakan kepada kami, ia berkata:.Abu

Jamratr Adh-Dhabbi Nashr bin Imran menceritakan kepldl
kami dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, J'rii'-{t
'big'iY "(Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya"'

ia berkatao "Menangguhkannya dari waktunya'"222\

38193.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami dari Ja'fat, qari Ibnu A!'u
mengenai firman-NY4 A\, v? U-)i3 J'jT.5tC'<,i;gi-t:
'Ji6 *Malca lcecelapaanlah bagi orang-orang yang shalat,

(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya," ia berkata'

"Maksudnya adalah orang-orang yang menangguhkan

pelaksanaan shalat fardhu hingga keluar dari waktunya"'2222

38194.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Adh-

Dhuha, dari Masruq, mengenai firman-Nya- trrt !;'ii-ii
'big *(YaitA orang'orang yang lalai dari 

-shalatnya," 
ia

berkatao "Meninggalkannya pada waktunya'"2223

38195. Abu As-sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Al I'PTI,. 94
Muslim, dari Masruq, mengenai'firman-Nya, ffrt J'it-li
'bi6 *(Yaitu) orang'orang yang lalai dari.shalatnyal' ia

berkata, "Menyia-nyiakan waktu-waktunya'"222a

38196.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Malran

As-Suytrthi dalamAd-Dun Al Mantsur (816a3\'

riu"t er Qurthubi d^lam At Jami' li Ahtam Al Qur'an (20l2ll) dari Ibnu

Abbas.
Ibnn Abi Hatim dalam tafsir (10i3468) dan As-suyuthi dalam Ad-Dun Al

Ma*ur(81643).
rbid.

xEt
224
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menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Al A'masy, dari

Abu Adh-Dhuha, me,ngenai firman-Nya, ';til1 ty G
"Lalai dari shalatnya,". ia berkata, "Meninggalkan shalat

fardhu pada waktunya. "2225

38lg7.Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zahr

mengabarkan kepadaku dari Al A'masy, dari Muslim bin

Shabih, tentang ayat, 'a$17 trY S "Lalai dari shalatnya,"

ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang yang menyia-

nyiakannya dari waktunya .t2226

38198. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

nrman-Ny4'ule O(,;'ir-fif @ G*,:I-:t:- i' *Matra

kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu)'orang-

arang yang lalai dari shalatnya," ia berkata, "Mereka adalatt

orang-orang munafik, mereka riya terhadap manusia dengan

shalatrya apabila mereka menghadirinya, dan mereka

meninggalkannya bila tidak mendatanginya, serta enggan

memberikan pinjaman karena benci terhadap manusi4 yaitu

pinj aman barang-barang yang ber g$a."2227

38199. Muhammad bin Sa'd me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahny4 dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

2225

22:26
Ibnu Abi Hatim dalamtafsir (10/3468).
Lihat Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (20l2ll) dari Ibnu
Abbas.
Al Baihaqi dalam Syu'ab Al Iman (5/340) dan As-Suyuthi dzlam Ad-Durr Al
Mantsur (81@2).
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Nvq 6i6 Fil!;"-i';rii *goit"1 orans-orans vang latai

dari shalatnya,- ia berkat4 'Mereka adalah orang-orang

munafik, mereka meninggalkan shalat yang terserrbunyi dan

melaksanakan shalat yang dryat dilihat (orang lantl''-zzza

38200.Ibnu Humaid menceritakan kepada kard, ia berkata: Matgan

me'nceritakan kepada kami dari Su$'an' dari Ibnu Abi Najitl

dari Mujatrid, mengerrai fir:nan-Nya, 3i3'tr* $ "Loloi

dari shalatnya," ia berkata''Me'lringgalkannlra''*'

Adayangmengatakarrbahwamaksudnyaadalat'
meremehkanny4 melalaikannya, dan menyia-nyiakannya Mereka

yang berpendapat demikian me,lryebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

38201. Muhammad bh Amr menceritakan ke'padaktr, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakrl ia berkata: Al

Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: warqa

me,lrceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Nejib dari

Mujahid, mengenai firman-Nya' 'Ji6'Crt tt 
*Lalai dari

shalatnya," ia berkata,'Me'nyia-nyiakanurya"'zzru

382}2.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berlcata: sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadall tentang avat, trY,;'it-iti
'bi6 *(Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya," ia

As-Suyuthi dulamAd-Durr Al Man*ur (8164,2)'

fUnu itliyatr dalam At Muharrar Al Waiiz (51527), disandartan kepada

Mujahid.-aitii 
royti, Muiahid terdapat p€rtataan ryt-rh dan Mujahid dcngan rcdalsi:

Meninggalkann)'a sehingga tidak rclaksanakannl'a
Lihtt Tafsir Mui ahid (h^1. 7 Y).
Ibnu ALi Hatim aalam taGir (108468) sebagai nukilan dari Mujahi4

sementara Mujahid menycbu*an qira'atlbmtMas'ud (hal. 753). LiMt Ma',ani

At Qur'ankarya Al Farra QD95)-

2XA
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berkata, "Maksudnya adalah lengah."223 
I

38203.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

mengenai firman-Nya,'J-ig'i')7 $ "Laloi dari shalatnya"'

ia berkata, "Melalaikanny4 r tidak peduli apakatr ia

melaksanakannya atau tidak."2232

382}4.Yunus menceritakan kepadaku, ia 'berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman etun, 'b$6 trY t;"i'u-ti *(YaitA orang-

orang yang lalai dari shalatnya," batrwa maksudnya adalah,

mereka mengerjakan shalat, tapi tidak menganggap shalat itu

sebagai kep entingan m er eka.2233

382O5.Abu As-Sa'ib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid,

mensenai firman-Nyq ii6 trF ,;'jr-ii *(Yaitu) orans-

orang yang lalai dari shalatnya," ia berkata,

'' "M€,remehk anrty a."223 
4

Menurut saya, pendapat yang tepat adalatr, 'JIY" "lalai"

maksudnya adalah lengatr dan melalaikannya. Dalam melalaikannya

dan sibuk dengan hal lainnya" kadang meninggalkannya dan menyia-

nyakan waktunya. Dengan demikian, benarlatr pendapat yang

menyatakan bahwa maksudnya adalah meninggalkan pada waktunya.

Ada juga yang menyatakan bahwa maksudnya adalatr

meninggalkalmya, karena disebutkan batrwa makna as-sahw 'anha

2:Bt

xaz
Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al Uytn (61352)

Abdurrazzaq dalam tafsir (31463) dan Ibnu Athifh dzlam Al Muhanar Al
Wajiz (51527).
As-suynthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (8/643) dari Zaidbin Aslam-
Karni tidak menemukarm)ra dari Mujahid dalam tafsir, sementarh Ibnu Abi
Hatim dalam tafsir (10/3468) rnenyebutkan riwayat serupa. Lihat pula Al
Qurthubi dalamAl Jami' li Ahlram Al Qur'an Q0nl4 dari Ibnu Abbas.

2233

TB4
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"melalaikannya" mencakup p€,lrgertian-pqrgertian tersebut.

Mengenai hal ini ada dua l*rabar yang diriwayatkan dari

Rasulullatr SAW, yang me,negaskan kebenaran perkataan kami

mengenai ini, yaitu:

382l6.Zakariya bin Aban Al Mishri menceritakan kepadaku, ia

berkata: Amr bin Thariq menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ikrimatr bin Ibrahim me,lrceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul Malk bin Umair menceritakan kepada kami

dari Mush'ab bin Sa'{ dari Sa'd bin Abi Waqqash, ia berkata:

Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat, i'itji
'bi6 -nY *(Yain) orangerang yang lalai dari shaianya)'
Beliau lalu menjawab,

w;;i*,ar o\?T-'i-lti
*(Yaitu) mereka yang menangguhkan shalat dari
waldunya.'a23s

38207. Abu Kwaib menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'awiyah
bin Hisyam menceritakan kepada kami dai Syaiban An-Nahuri,

dari Jabir Al Ju'fi, ia berkata: Seorang laki-laki menceritakan

kepadaku dari Abu Barzah Al Aslami, ia berkata: Ketika
diturunkannya ayat, 'Ji6 trrt ;r'i';,r-$i *goit"1 orang-

orang yang lalai dari shalatnya," Rasulullatr SAW bersabda,

j-, &,p;'ii',1;;5 ol'u n"t $; ,:klht
*ir; ol ,* ? Lii J:" br ,r. Ji :6fur Y

'^?.r';x-V

*Allah Maha Besar, ini lebih baik bagi lwlian daripada

ut Al Baihaqi dalam As-Sunan (21214), Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id
(11325), dan Ibnu Katsir dalamb8ir (l4l47l).
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masing-mcsing kalian diberi sqerti selunth dunia, yaitu orang

yang apabila melaksanalran shalat ia tidak mengharapkan

lcebailcan shalatnya, dan bila meninggalkannya ia tidak talatt

Tuhannya.'4236

38208. Abu Abdirrahim Al Barqi me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Amr bin Abi Salarnah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Alu mendengar Umar bin Sulaiman menceritakan dari Atha

bin Dinar, ia bertata: Segala /uji bagi Allah yang telatt

berfiruran, 1iV F+ir;"i3';2$i "goit S orang-orang yang

talai dari shalafifr.'87

Kedua pernaknaan yang sala sebu&an dari kedua tfiabar png
knmi riwayatkan dari Rasulullah SAW mencakup makna as'sahw 'an

as h- s haal aall *melalaikan shalat".

Firman-Nya, 5f.fii3r5( "orang-orang yang berbuat

riya," maksudnya adalah orang{rang yang berbuat riya terhadap

manusia dengan shdat mereka apabila mereka mengerjakan shalat.

Oleh karena rtq me,reka me,ngerjakan shalat bukan lorena

menginginkan pahala dan takut terhadap siksa, tapi mereka

mengerjakannya agar dilihat oleh orang-orang beriman sehingga

dikira terrrasuk kalangan mereka, sehingga darah mereka tidak

ditumpahkan dan anak-anak serta wanita-wanita mereka tidak

ditawan. Mereka adatah orang-omng munafik pada masa Rasulullatt

SAW, menyernbunyikan kelufirran dan menampal&an keislarnan.

Demikian juga pendapat para ahli tafsir. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

38209.Ibnu Bas5rsyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mujahid delam tafsir (1n54), Ibnu Katsir dalam tafsir (l4l47l'), ia
mengomentari, 'Dalam sanad-rya terdapat perawi yanlg dha'if, yaitu Jabir Al
Ju'fi, dan syaikhnl"a tidak diketahd karena tidak disebutkan."
As-Suynthi d^l^m Ad-Dun Al Mantw (81il3) dan Ibmr A6i1,ah Aatarn Al
Muharrar Al Wajiz (51527), miwayatkan dari Atha bin Yasar.
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Amir dan Muammal menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Suffan me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai firman-Nya, FiJ,a C'it-i,i
'Jl3'*(Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya," ia
berkata, "Maksudnya adalah orang-orang munafik."2238

38210. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Su$ran, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, riwayat )rang sama

38zll.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, riwayat ),ang sama.

382l2.Yunus menceritakan kepadalru, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

dari Ali bin Abi Thalib RAo mengenai firman-Nya, 5t{(;
'oi6i'o;:;!;@ "Berbuat ria, dan enggan (menolong

dengan) barang berguna," ia berkata, "Riya dengan"shalat

mereka.';2239

38273.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: tlbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: A}u mende,ngar Adh-Dhahhak berkata

menge.nai firman-Ny4'j.t-5i@'ril6 tr*,;'j t-ti
<rt{t3- *(Yaitu) orang-orang yang lalai' 'iari 

shalatnya,

orang-orang yang berbuat riya," bahwa maksudnya adalah

orang-orang munafik.22ao

38214. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

As-Suyrtlri dalam Ad-Dun Al, Mantsur (8lAD dari Mujahid, namun karrri
tidak menemukannya dalam riwayat Mujahid pada bagian ini.
Al Baihaqi dalam As-Sunan (4ll&l dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (81il3).
Lihat Tafs ir Al B aghawi (41 532').

2238

2219

xt&
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menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkat4
"Maksudnya adalatr orang-orang munafik. Mereka berbuat riya
terhadap manusia de,ngan shalat mereka apabila mereka

menghadirinya, dan meninggalkannya apabila tidak
mendatanginya."22aI

382l5.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnrr Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

"Mereka mengerjakan shalat, tapi shalat bukan fujuan mereka,

melainkan karena riya.'ala2

Firman-Nya, 'Ji6lt:"i "Dan enggan (menolong dengan)

barang berguna," maksudnya adalah, dan menghalangl manusia dari

manfaat-manfaat yang ada pada mereka.

Asal malcna al maa'uun adalatl segala sesuatu yang

bermanfaat. Air yang turun dari awan disebut tnaa'uunuhu. Dari
pengertian ini terdapat ungkapan Al A'sya bani Tsa'labatr berikut
irfr.2243

!-t t. ..r l
d ..eLl 4:,r ) r>l,l.J ' . J

aa

"Dengan air awan terbaikdarinya, kendati langit mereka tidak
, ;t2244
Derawan.

Ibnu Abi Hatim dalbm tafsir (104468) dan Al Mawardi dalanAn-Nulcat wa Al
Uyun (61352)
As-Suyuthi ddam Ad-Dun AI Mansur (81 6a\.
Biografinya telah dikennrkakan
Bait syair ini dimuat dzlam Diwan Al A'sya dari qasidah-nya yang berjudul
Muutuu Kiraaman bi Asyoafifum. Dalam syair ini ia rncmuji Qais bin
Ma'dikarib.
Riwayat dalan Ad-Diwan ffieda dengan versi cetaknya, yaitu disebutkan
dalam sanr riurayat dengan lafazh:

i tl:t;tYbt '&q+;;\
"Dengan apa yang terbaikyang ada padanya, lcadati lotgit merelca fidak

berawan."
$ilakan litt t Ad-Diwar, (hal. 197). Riurayrt Abu Ubai&h sama dengan rivayat

€ n g:St; r; tiy

?21t

2:t12

,jt13

?l2{/
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Ada pula lainnya )xang be,lkala tentang awan:

b;,,rlat',+'#-
" Aw anny a b er gel o mb ang (mencarahkan) air (ny a) dengan dera s ."2245

Ubaid Ar-Ra' i2246 berkata:

y.ri}3r f;w)'dlc t;x_eir*1i e?tt
"Kaum yang memeluk Istam fidak atror mcnahan *"rooro, dan zalcat

mereka, s erta (tidak) menyiatyiakan tahlil.'z2fi

Maksud al maa'uuniai adalahketaaran dan zakat.

Para ahli tafsir berbeda pe,ndaat teirtang makna al maa'uun
pada ayat ini.

Sebagian mengatakan bahwa maksrdnya adalah zakat fardhu
(zakat wajib). Mereka yang b€rp€od4at de,mikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

38216.Ya'qub bin Ibrahim menceritakm kepadaku, ia berkata: Ibnu
Abi Najih menceritakan kepada kami dari Mujatrid, ia berkata:

Ali RA berkata me,nge,nai firman-Ny4 'Jilfrit;i{-3 "Dan
enggan (menolong dengan) barang berguna," bahwa

xt6
2247

Ath-Thabari. Silakan libat Maju Al Qw'ur kya Abu Ubaidah (2413).
Al Farra dalam Ma'ani Al Qv'm Qn95) dm Al Qurthubi dalam tafsir
(20t2r4).
Makna ash-shabiir adalah os-sahaab 'aw'a--
Ar-Ra?i An-Numairi ini b€rasal dari trl'ng'n pctrJ6ir Dinasti Umawiyah-
Bait syair ini dimuat delarn Dtutsn-nya &ri qasidah-nya,. yang isinya pujian
kepa& Abdul Malik bin Marwan Redatsi awalryra- yaitu:

t--r'-;rl { tti.orl t -,fAek',lr; c
" Mengapa gendootgntu dot alos ti&tr bqturutan?

Apalrah iloteru fidak rryaman?
Aataukah lcou nanotg brgrz. buanglcal?"

Silakan lihat Ad-Diwan (ha. 198) fu, Moju Al Qur'an karya Abu Ubaid
(u3r3).
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maksudnya adalatr zakat.22ag

38217.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'abatr menceritakan kepadd kami dari Abdullah bin Abi
Najih, dari Mujahid, ia berkata: Ali RA berkata tentang ayat,

'Jigl "Barang berguna," batlwa maksudnya adalah zakat.z2ae

38218.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami, Ibnu Humaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dari

Suffan, dari As-Suddi, dari Abu Shalih, dari Ali RA, ia
berkat4 "Ayat,'Ji6 'Barang bergyna', maksudnya adalatl

zakat."

382l9.Yunus merrceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

dari Ali RA, mengenai firman-Nya, SiAt3F-i "Dan

snggan (menolong dengan) barang berguna," ia berkata,

"Enggan (mengeluarkan) zakatharta merek u1fl250

3922}.Muhammad bin Umaratr dan Atrmad bin Hisyam menceritakan

kepadaku, keduanyanya berkata: Abdullah bin Musa

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il rhengabarkan

kepada kami dari As-Suddi, dari Abu Shalih, dari Ali,
mengenai firman-Nya, 'b&|ijfl,ji4 "Dan enggan (menolong

dengan) barang berguna," ia berkata, "Zakat."22'r

38221.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

Mujahid dalam tafsir (11754) dengan lafaz,h: Takatyatgdiwajibkan.
Ibid.
Al Mawardi dzlzm An-Nulca wa Al Uytn (61352\ dan Mujahid dalam tafsir
(hal. 754) dari Ali.
Ibid.
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menceritakan kepada kasd dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
mengenai firman-Ny4 'Jifr "Bdrang berguna," ia berkata,
"Z^kat.'2252

38222.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Maluan
menceritakan kepada kard dari Su8ran, dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujatrid, dari Ali, riwayat yang soma.22s3

38223.Muhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada karf, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami, semrumya dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, batrwa Ali RA bertata, "Ayat, 'J;ttr, 'Barang

berguna ', maksudnya adalah sedekatr wajib (zakat
fardhu)."22s

38224.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, mengenai firman-Nya, 'O;rl1!,fr"i
"Dan enggan (menolong dengan) barang berguna," ia berkat4
Ali RA berkata,'Maksudnya adalah ,nkat.'2255

38225.Ibnu Humaid menceritakan.kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Su$naq dari seorang laki-laki,
dari Mujahid, dari Ibnu Umar, te,lrtang ayat, ';;iCrt "Barang
berguna," ia berkat4'Maksudnya adalah z k at.'2256

38226.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Sutxa& dari Salamah bin

Mujahid dalam tafsir (hal. 754) dari Ali, Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al
Uyun (61352), dan Al Qurthubi dalamAllotri'liAhlcam Al Qur'an (201213).
Ibid.
Ibid.
rbid.
Ibid.
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Kuhail, dari Abu Al Mughirah, ia berkata: Seorang laki-laki

bertanya kepada Ibnu Umar tentang ayat, 'JiAt "Barang

berguna." Ibnu Umar lalu menjawab, "Maksudnya adalah

harta yang tidak difimaikan haknya." Ibnu Ummi Abd lalu

berkata, "Maksudnya adalah Pprkakas yang biasa saling

diberikan (dipiqiamkan) di antara manusia." Ibnu Abbas

kemudian berkata, "Itu merupakan perkataan yang aku katakan

kepadamu."22s7

38227.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Wahb bin Jarir me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bafi

menceritakan kepada kami dari Salamah, ia berkata: Aku

me,ndengar Abu'Al Mughiratr berkata: Alu bertanya kepada

Ibnu Umar tentang ayx, ';;io(S "Barang berguna," lalu ia
menj awab, "Maksudnya adalah menahan 5u1.r2258

38228.Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami dari

Isma'il, dari Salarnah bin Kuhail, ia berkata: Ibnu Umar

ditanya tentang ?1, lt, 'J;"6 "Barang berguna," lalu ia
menjawab, "Maksudnya adalah orang yang diminta hak

hartanya, nirmun ia menahannya'" Ibnu Mas'ud lalu

mengatakan batrwa itu adalah periuk, ember, dan kapak. Ibnu

Umar lalu berkata, "Itu merupakan perkataan yang aku katakan

kepada kalian."225e

3822g.Harun bin Idris Al Ashatn menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdunahman bin Mutrammad Al Muharibi menceritakan

kepada kami dari Isma'il bin Khali4 dari salamatr bin Kuhail,

Ibnu Hajar ddam Fath Al Bari (8n 3\.
Al Mawardi dalamAn-Nulcatwa Al Uyun (6/353).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (10/3469) dan Al Mawardi &lan An-Nulcat wa Al
Uyun (6R53). Lihat jWa pandangan Ibnu Mas'ud dalamTafsir Mujahid $aL
754,755).

xE1
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batrwa Ibnu Umar ditanya tentang firman Allah, 'JiAfit;:1j
"Dan enggan (menolong dengan) barang berguna," lalu ia

.berkata, "(Maksudnya adalah) oriurg yang diminta hartanya

oleh Allatr, tapi ia menahannya (enggan memberikannya)."

Orang itu lalu berkat4'"Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa

itu adalah kapak dan periuk." Ibnu Umar kemudian berkat4
"Itu menrpakan perkataan yang aku katalcan kepadamu."22o

38230.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

me,nceritakan kepada kami dari Isma'il bin Khalid, dari

Salamah bin Kuhail, ia berkata: Seorang laki-laki bertanya

kepada Ibnu Umar te,ntang ayat, 'billii "Barang berguna,"
lalu disebutkan riwayat yang sama.2'6'

38231. Sulaiman bin Muharnmad bin Ma'dikarib Ar-Ru'aini
menceritakan kepadaku, ia berkata: Baqiy5rah bin Al Walid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Salamah bin Kuhail menceritakan

kepadaku, ia berkata: Aku me,nderngar Abu Al Mughirah -
seorang laki-laki dari bani Asad- berkata: Aku bertanya

kepada Abdullah bin Umar tentang ayat, 'bi6 "Barang

berguna," ia lalu bqkate 'Maksudnya adalah menahan hak."
Aku lalu berkata, '"Iapi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa

maksudnya adalatr menahan (enggan meminjamkan) kapak dan

e,mbetr." Ibnu Umar kemudian berkata, *Itu adalah menahan

38232.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Salamatr bin
Kuhail, dari Abu Al MughiralL dari Ibnu U,lort, ia berkata,

m lbid.zxt lbid.* Ibtd.
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"Maksudnya adalah zakat.' 
n263

38233.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari As-Suddi, dari

Abu Shalih, dari Ali, riwayat yang sama.226o

38234.Ibnu Basysyar menoeritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin
Zud bin Rifa'ah menceritakan kepada kami dari Hassan bin

Mukhariq, dari Sa'id bin Jubair, tentang ayat,'oi(fr "Barang

b er guna, " ia berkat4 "Maksudnya adalah zakat."226s

38235.Bisyr menceritakan ke,pada k*ri, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah dan Al Hasan, tentang ayat,'Olt7fr
"Barang berguna," ia berkata" "Maksudnya adalah zakat

fardhu (zakatyang diwaj ibkan). "2266

38236.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Abu Umar, dari

Ibnu Al Hanafiyatr RA, ia berkata, 'Maksudnya adatatt

zakat."2267

3lz37.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aktr

mendengar Abu Mu'adz berkata: ubaid menceritakan kepada

karni, ia berkata: Aku me,lrdengar Adh-Dhatthak berkata

menge,nai firman-Nya, 'JilSlitfij "Dan enggan (menolong

dengan) barang berguna," bahwa maksudnya adalah zakzt.2268

Al Mawardi dilan An-Nukat wa Al UW (61352) dan lbnu Al Jauzi d^larnZad
AtMasirQDaQ.
Ibid.
rbid.
Ibid.
Al Alnsi dalamiRui Al Ma'ani (301242t dan lbnu Al Jauzi dalzirnzad Al Masir

on46l.
Al qrtlht$i dllrtm At Jami' li Ahlcarn Al Qur'an QOLl.jl).
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38238.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata; Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

mengenai firman-Nya, itilfr'#AJ "Dan enggan (menolong

dengan) barang bergpna," bahwa maksudnya adalah orang-

orang munafik, mereka enggan mengeluarkan zakat harta

mereka.2269

38239.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat,'oil1!t
"Barang berguna," bahwa maksudnya adalatr zakat yarrg

diwajibkan.22To

3824l.Ibnu Humaid menceritakan kepatla kami, ia berkata: Malran
menceritakan kepada ,kami dari Suffan, dari Sa'id, dari

Qatadah, riwayat yang sama.227l

3824l.Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Uqbah me,lrceritakan kepada karni, ia berkata:

Aku mendengar Al Hasan berkata mengenai firman-Nya,
';tilfr'.#'i3 "Dan enggan Qnenolong dengan) barang

berguna," bahwa maksudnya adalah enggan mengeluarkan

zakatharta mereka, maka Allah mencela merek'a.2272

38242.Abu Kuraib menceritalian kepada karni, ia berkata: Waki

menceritakan kepada. kami dari Mubarak, dari Al Hasarq

mengenai firman-Nya, ';ti6iit#i@ Ct{r'i jrji
"Orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong

dengan) barang berguna," ia berkata" "Maksudnya adalah

'o' Ibno Abi Hatim dalam tafsir 0AB469}ano NMawardi dalamAn-Nulcat wa Al Uyun (61352) dan Ibnu Al Jauzi dalanfud
Al Masir(91246). '

x27t lbid.
D72 NMawardi dalanAn-Nulat wa Al Uyun (6R52).
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orang munafik yang enggan mengeluarkarlzakat hartanya. Bila

mengerjakan shalat ia iy4 dan bila terlewat shalat ia tidak

menyayangk annya.' 
i27 3

38243.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Salamah, dari Adh-Dhahhak,

ia berkata, "Maksudnya adalah zakat."2274

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah barang yang

biasa dipinjamkan di antara manusi4 seperti ember dan periuk.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

38244.Zakaiyabin Yatrya bin Abi zildahmenceritakan kepadaku, ia

berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Al A'masy,

dari Al Hakam bin Yatrya bin A1 lazar, dari Abu A1 Abidain,

bahwa ia berkata kepada Abdullatr, "Beritahulah aku tentang

ayat,'lilii 'Barang berguna2" Ia lalu berkata, "Maksudnya

adalah (barang-barang) yang biasa dipinjamkan di antara

manusia."2275

38245.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakan, ia berkata:

Aku mendengar Yatrya bin Al Jazar dari Abu Al Abidain,

seorang laki-laki dari bani Tamim yang buta, bertanya kepada

Abdullatr bin Mas'ud, sementara Abdullah bin Mas'ud

mengenalnya, tentang ayat, 'Ji6 "Barang berguna'"

Abdullah pun berkata, "sesungguhnya di antara 'Ji6 adalatr

enggan memberikan (meminjamkan) kapak, periuk, dan

ember. Itu dua sifat dari golongan yang tiga itu."

t273 lbid.
2271 Al Qurthubi dalanAl Jami' li Ahkam Al Qur'an (201213).
rt75 fUnu ^nUi Hatim dalam tafsir (10/3469) dan Al Mawardi dalamAn-Nr*at wa Al

Uyun(61353)

.-llggll-



Syr'bah berkata, "(Tentang) kapalq tidek
padmya."n16
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ada keraguan

38246.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kemi, ia berkata: AI
Walid menceritakan kepada karri, ia berkata: Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Al Hakm bin Utaibatr, dari

Yahya bin Al laza4 dari Abu Al Abidai& dari Abdullah,
riwayat yangsama.2277

38247.Ya'qub bin Ibrahim menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu

Ulalyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syr'bah
menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin Utaibatr, dari

Yatrya bin Al Jazar, bahwa Abu Al Abidaiq seorang laki-laki
dari bani Tamim yang penglihatannya buta, bertanya kepada

Ibnu Mas'ud tentang ayat, 'olLii "Barang berguna," ia pun

menjawab, 'Maksudnya adalah exrggan (meminjamkan) kapak

dan ember." Atau ia berkata, "Enggm (meminjamkan) kapak

dan periuk."22?8

38248.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Hakam,
dari Yahya bin Al Jaza4 batrwa Abu Al Abidain bertanya

kepada Ibnu Mas'ud tentang ayat"'oi(fi "Barang berguna,"
ia pun berkata, "Maksudnya adalah (barang-barang) yang biasa

saling dipinjam di antara manusia, 1raitu kapak, periuk, dan

ember.'2279

3824g.Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Al Jawwab menceritakan kepada kami dari

Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (1013469). Uhat juga Tafsir Mujahid (lnl. 754)
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UW (6853), ssrta Ibnu Al Jauzi
dalalmzad Al Masir (91246).
Ibid.

2276
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Ammar bin Ruzaiq, daxi Abu Ishaq, dri Haritsah bin

Mudharrib, dari Abu Al Abidain, dari Abdullah, ia berkata:

Kami para sahabat Muharnmad pernah membicarakan tentang

ayat, 'bi6 "Barang berguna," yaitu periuk, kapak, dan

ember.228o

Abu Bakar berkata: Abu Al Jawwab mengatakan, dan ini
diselisihi oleh Zuhair bin Mu'awiyah, sebagai bErikut:

38250. Al Hasan Al Asy-yab menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ztthat menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq

menceritakan kepada karni dari Hhritsah, dari Abu Al Abidain.

38251.Muhammad bin Ubaid menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Al Ahwasy menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,

dari Haritsah, dari Abu AI Abidain dan Sa'id bin Iyadh, dari

Abdullah, ia berkata: Kami para satrabat Muhammad SAW

. pernah membicarakan tentang 'Ji6 "Barang berguna,"
yaitu ember, kapak, danperiuk. Itu memang diperlukan.22sr

38252.iLnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syr'bah menceritakan kepada kami dari Abu Abu Ishaq, dari

Sa'id bin Iyadh, Abu Musa berkata, "Demikian yang dikatakan

oleh Ghundar dari para sahabat Nabi SAW, mereka berkata,

'sesungguhnya 'Jig "Barang berguna," adalah kapak,

ember, dan periukt .n2282_

38253.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami, Ibnu Humaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Mahran meirceritakan kepada kami dari

w lbid.
2r8r lbid.e lbid.
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Suffan, dari Abu hhrq, dari Sa'id bin Iyadh, dari para satrabat

Nabi SAW, riwayat yang sama.2"'

38254.Ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kalni dari Abu Ishaq, ia berkata:
Aku mendengar Sa'id bin Iyadh menceritakan dari para

sahabat Nabi SAW, riwayat yang sama.z8o

38255.Khallad menceritakan kepada kami, ia berkata: An-Nadhr
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Isra'il mengabarkan

kepada karni, ia berkata: Abu Ishaq meirgabarkan kepada kami
dari Haritsah bin Mudharrib, dari Abu Al Abidain, ia berkata:
Abdullah berkata tentang ayat, 'J;"6 "Barang bergttna,"
batrwa maksudnya adalah periuk, kapak, dan ember.228s

38256.Khallad menceritakan kepada kami, ia berkata: An-Nadhr
mengabarkan kepada karri, ia berkata: Al Mas'udi
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Salamatr bin Kuhail
mengabarkan kepada kami dari Abu Al Abidain, ia menderita
penyakit lelnatr dan Abdullah mengetatrui hal itu, ia berkat4
"Wahai Abu Abdirrahman, apa itu 'oi6'Barang berguna2"
Ia menjawab, "Apa png bisa saling diberikan (dipinjamkan)
di antara manusi4 yaitu kapak, periuk, ember, dan
serupanya."2286

38257.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Suflaq dari Salamatr bin
Kuhail, dari Muslim, dari Abu Al Abidain, ia bertanya kepada
Ibnu Mas'ud tentang ayat, 'J;rl:S "Barang berguna," ia pun
berkata, 'Maksudnya adalah yang biasa saling diberikan

u"' Ibid.2u lbtd.u" Ibid.uu lbid.
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(dipinjamkan) di antara manusia."2287

38258.Ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dari Al Hasan

dan Salamah bin Kuhail, dari Abu Al Abidain, dari Ibnu

Mas'ud, ia berkata, "Kapak, ember, periuk, dan serupanya'"2288

38259. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman bin Muhammad Al Muharibi menceritakan

kepada kami dari Salamatr bin Kuhail, dari Abu Al Abidain, ia

bertanya kepada Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya, 3;:3-)
'J;"A "Dan enggan (menolong dengan) barang berguna,"

lalu disebutkan riwayat seruPa."8e

38260.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Al A'masy, dari

Ibrahim At-Taimi, dari Al Harits bin Suwaid, dari Ibnu

Mas'ud, ia berkata, "Kapak, periuk, dan ember."22eo

38261.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menieritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, daxi Ibratrim At-

Taimi, daxi Al Harits bin Suwaid, dari Abdullah, tentang ayat,

'JiAl "Barang berguna," ia berkata, "Maksudnya adalatt

menahan (enggan meminjamkan) kapak, periuk, dan

ember."229l

38262.Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan ke,pada kami dari A1 A'masy, dari

Ibrahim, dari Al Harits bin Suwaid, dari Abdullah, ia ditanya

tentang ayat, 'Ji6 "Barang berguna," lalu ia berkata,

"Maksudnya adalatr apa yang biasa saling dipinjamkan

Ibid.
Ibid.
Tal:Irij -nya telah dikemukakan.
Ibid.
Ibid.
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manusia di antira mereka, 1laitu kapak, ernber, dan

serupanya.

38263.Ibnu Humaid mencerit-kan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Al A'masy, dari
Malik bin Al Harits, dari Ibnu Mas?ud, ia berkata, "Ember,
kapak, dan periuk."22e3

38264.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suftan
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin
Iyadh, dari para sahabat Nabi SAW, telrtang ayat, 'bi6
"Barang berguna," ia berkata, 'Maksudnya adalatr kapak,
periuk, dan ember."22%

38265. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari
Ibratrim, ia berkata: AMullah ditanya tentang ayat, 'oji"i
'Jiffl "Dan enggan (menolong dengan) barang berg*fia," ia
lalu berkat4 "Maksudnya adalah yang biasa dipinjamkan di
antara manusia, fitu k pak, periuk, ember, dan

serupanya."2295

38266.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim
me'nceritakan kepada kauri, ia berkata: Mughiralr mengabarkan
kepada kami dari Ibrahim, ia berkata, "Maksudnya adalah

barang-barang yang biasa dipinjam manusia; kapak, periuk,
ernber, dan senrpanya. Maksudnya adalah 'bitrt 'Barang

bergunar.t2296

38267.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

u" Ibid.2n lbid.* Ibid.
aDs Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (10R469).
xx'6 Lihat Ibnu Al Jauzi dalamzad Al Masir (9t246).
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menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari

Abdullah, riwayat yarrrg sama.zze'

38268.Ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Al A'masy,
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sam4 ia
berkata, "Kapak dan ember."22eE

38269.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Hubaib bin Abi
Tsabit Al Asadi, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "Ayat, 'Oig :Barang berguna', maksudnya adalah

perkakas yang biasa diprnjam."22ee

38270.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami, Ibnu Humaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Matran menceritakan kepada kami dari

Suffan, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Maksudnya adalatr barang-barang yang biasa dipinj am."2300

3827l.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
''menceritakan 

kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, riwayat serupa.'3ot

38272.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.230'

38273.Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Aau
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Haxits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
HT* menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

2e7 lbid.
22eE Al Mawardi dalamAn-Nutat wa AI Uyun (6/353).nn lbid.
n@ Lihat riwayat serupa dari Ibnu Mas'ud dalamTafsir Mujahid (hal. 755).
23or lbid.w lbid.
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menceritakan kepada kami, semuanya dari lbnu Abi Najih,

dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas, menge,lrai firman-Np, 'Oi6
" Barang bergttna," ia berkatq'?erkakas rum3[.,2303

38274.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

menurutku dari Ibnu Ibnu Abbas -Abu Kuraib ragu-
mengenai firman-Ny4 'Ji1ii,;:{j "Dan enggan (menolong

dengan) barang berguna," ia berkata, '?erkakas."23M

38275.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulalyah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih
me,ngabarkan kepada kami dari Mujatrid, ia berkata: Ibnu

Abbas berkata"'?erkakas r*ra5.rr2305

38276. Ni menceritakan kepadaku, ia bed€ta: Abu Shalih

menceritalcan kepada kami, ia berftata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari lbnu Abbas, ia bertata,

"Enggan memberikan pinjaman, yaitu 'bi6 'Bgrang

berguna':2306

38277.Muhanrmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnya" dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, 5i6f 'u;i -$ "Dan enggan (menolong dengan) barang

berguna," ia berkata, "Orang-orang berbeda pendapat

mengenai itu, di antara mereka ada yang berkata, 'Enggan

mengeluarkan zakat'. Ada yang berkata, 'Enggan melakukan

ketaatan'. Ada .juga yang berkata, 'Enggan memberikan

Mujatrid dalam tafsir (hal. 755).'
Ibid.
Ibid.
Al Mawardi dzlamAn-Nulut wa Al Uyun (6/353).

2303
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"t307pinjaman'."""'

38278.Ya'qub meirceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu LJlay5rah

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid, dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Np, 'oilSli';;3i "Dan

enggan (menolong dengan) barang berguna," ia berkata,

'?emiliknya tidak pernatr datang.''3o8

38279.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

Muhammad menceritakan kepada kauri, ia berkata: Sytr'bah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dri Mujahi{
ia berkata: Ibnu Abbas berkata tentang aya|*'J;"6 "Barang' 
berguna," biltwa maksudnya adalah apa yang biasa saling

diberikan (dipinjamkan) di antara manusia.23@

38280. Ya'qub bin lbrahim. menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Ulagrah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al-Laits
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Harits, ia
berkata: Ali RA berkata te,ntang ,y"t, 'bigl!r;t'$ "Dan
qrggan (menolong dengan) barang berguna," bahwa

maksudnya adalah menahan zakat" kapalq ember, dan

periuk.zrlo

38281.Ibmu Basysyar me,nceritakan k p.d" kami, ia berkata: Abu

Ashim An-Nabil mencleritakan kepada karri, ia berkata:

Su$an menceritalcan kepada kami dari Hubaib lb,nu Abi
Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, te,lrtang Lvruu.'o/iffl "Barang

Lihat Al Mawardi drrl",tAn-ltulrr wa Al llym (6/352,353).
Ibnrr Abi S1lafuah dengan saaad'lrya hingga Mujahid dad Ibru Abbas dcogao

lafazh: Keluarganya bclum dswasa. (A42D.Ibnu Katsir rcnyehrttm riwaft
Ath-Thabari dengan lafazhya Silatm litrrtTafsir lbnu ibtsir 04n43r.
Lihat Asy-sfaukani dalam Fart Al gadir (51 50O).

Ibm IhBir nrayebuttan &ri Ath-Thabari dcngen hfazlu E'nggm mcdcri
botnan kcpada orarg-orang yang benrya Lapal$ pcriulq dao cNnber. 04n$),
qa rrnyebutkan lrifacn'2akri{

2!Cl
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berguna," bahwa maksudnya adalah barang pinjaman.23lI

38282.Abu Hushain Abdullatr bin Ahmad bin Yunus menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abtsar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hushain menceritakan kepada kami dari Abu Malik,

tentang firman Allah, 'oil$i,ii::$ "Dan enggan (menolong

dengan) barang berguna," ia berkata, "Ember, periuk, dan

kapak."23l2

38283. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awanatt

menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalatr, dari Abu

Wail, dari Abdullah, ia berkata: Kami pernatr bersama Nabi

SAW, dan kami mengatakan batrwa maksud ayat, ii6
"Barang berguna." adalah menahan (enggan meminjamkan)

ember dan sertrpanya.23 
I 3

38284. Muhammad bin Ibrahim As-Sulami menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ka'b berkata tentang

ayat, 'bi6 "Barang berguna," bahwa maksudnya adalatr

perbuatan baik.23l4

Ada yang mengatakan batrwa 'ai6 adalah harta. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

38285. Ahmad bin Harb menceritakan kepadakku, ia berkata: Musa

bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim

Ibnu Sa'd menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari

Sa'id bin Al' Musagab, tentang ayat, 'Ji6 "Barang

As-suyuthi dalan Ad-Dun Al Maatsur (tl845), nnnisbatkarrya kepada Al
Faryabi, dan At Baghawi dalanMa'alim At-Tarctl (41532).

Lihat Ibnu Athiph dalamll lV?uhanar Al lfaiiz (51528) dari lbnu Mas'ud.
Abu Daud pada kitab: Zakat (1657) dmTafsir Muiahtd (hal. 755).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (10/3469).

23t I
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berguna,"'iE ll,erkata, "Menurut'lisan Oatrasa) Qtraisy adalah

harta."23l5

38286. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Az-Ztthi,te,lrtang ayat,'olCfi
"Barang berguna," ia berkata,'Me,nurut lisan Quraisy adalatt

fu4Itn.rr23l6

Menurut kami, pendapat yang benar mqrgenai ini, jika 'Jitr,
memang sebagaimana yang telatr kami kemukakan, sementara Allatt

telatr mengabarkan tentang orang-orang itu, yaitu mereka €,lrggan

menrberikannya kepada orang lain, dan Allah mengabarkan ini secara

umum, tanpa mengk*tususkan sesuatu pun dari itu (hal-hal yang telalt

disebutkan tadi), maka itu berarti Allah menyatakan batrwa mereka

enggan menrberikan kepada orang lain apa-apa yang biasa saling

dipinjamkan di antara mereka, dan enggan memberikan kepada orang

butuh dan orang miskin hal-hal yang telah diwajibkan Allah atas

mereka pada harta mereka, yaitu hak-haknya, karena semua ini

merup4lan manfaat-manfaat png bisa dianrbil manfaatnya oleh

sesama manusia ,

Akhir snratr < A;'i>, alhamdulittah

ooo

Ibm Abi Syaibah dalam Al 'Muslnmaf dri jrlu Az-Aitui (dl2l)-, Iblt
Athifb drlaml, Muhanar Al lhjiz (5152E),ldan Ibry ?^rd&lamAl Jarti' li
Ahkan Al Qur'anlcarlra Al Adnlbi (201213)iiuafatscrl|pa.
Ib'nu Abi Syaibatr,dalam Al Mushonal $ll2l). dan Ibou Abi Hatim dalanr
tafsir (l0Ba69).
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SURAH AL KAUTSAR

ffiair*a

5I@ ;Aii "#_,* @',i'Kf, -^r$At y

*i\ii';arg
" Senrngguhny a Konli. tclah memtrlrilrrrn l<e. p ailamt *klrarh
snngai ili wrgo.Mals diritwttnhshalat t aroroTuhumu;

iirm bqkurbarilah. Sesrmgguhny o o,r(frtg.o6srtg ycrrg
mcmbrrlwilrrrrlw diolah rang trrpttttrs.n

(Qs. Al lGutsar [108]: 1,3)

' Allah Ta'ala berfirmaru 54^A(| *sourgguhnya Kami
telah memberilean kepadamu," hai Muhamiad 'r3'fJt. Para atrli
tafsir berbeda pendapat tentang makna al kautsar.

Sebagian mengatakan bahwa itu adatah sebuatr sungai di
surgq yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereta
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:
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38287.Ya'qub me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha bin As-sa'ib

mengabarkan kepada kami dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu

IJmar, ia berkata, "Al Kautsar adalatr sebuah sungai di sruga.

Kedua teplnya terbuat dari emas dan perak, mengalir di atas

permata dan mutiar4 airnya lebih putih daripada susu, dan

(rasanya) lebih manis daripada madu."23l7

38288.Ibnu Humaitl. mencEritalcarr kepada,ltami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Atha, dari Muharib bin Ditsar

Al Bahili, dari Ibnu Umar, me,ng€'nai firman-Nya, 3ll'litfly

"i'f.S 
"sesunggubnya Kuni telah membeikan kepadamu

. sebuah sungai di surga," ia berkata "(Maksudnya adalatt)

sebuatr sungai di surga, kedua te,pinya emas, alirannya di atas

permata dan mutiar4 ainr)'a lebih putih daripada salju'

.'(rasarya) .lebih manis daripada madu, dan tanahnya lebih

wangr daripada misik.''3 I 8

38289.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin

,t: , Ubaid,nienceritakan kepada kami dari Athq, dari,sa'id bin

, Jubair, dari Ibnu Abbas, ia bed(ata, "Al Kdutsar adalhh sebuah

sungai.di su(ga yang kedua tepinya emas dan paak; rnengalir

di atas mutiara dan penruma, airnya l6ih^,putih daripada salju,

rasanya dan.letjtr {anll C+rn@ "}.df.'?l:.
38290.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

Al Qummi menceritakan kepada kaild dari Hafsh bin Humaid,

dari svir* bin Atriyah, dari sraqiq atau Masnrq, ia berkata:

ercu tatatan kepada Aisyah, *wahai ummul Mulsninin,

BI?
23t8.

zrl9

Ibnu Abi Ha6; aahmiarsir (l,ol34?o).

#i;J#?t['i-iisi- )" (s' inii;, disebuilai,n: Lebih' waryi'' daripa d a

anorw arnr&, Sorta A,tlvttu&iri dadlol lt Taryhib wa At'Tarhib 9P8,?)'
Arh-Thabrani dalasr at Ausath dari Ib'Iu uunr (30/320, no. 9246) riwa)'at

scruPa.
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[ceritakanla]r kepadaku tentang Al Kautsar." la (Aisyah) lalu

berkatq "(Yaitu) sebuah sungai di bathnaan al jannah 'tengah

surga'." Aku berkatalagi,!232o "Apa itlu bathnaan al jannah?"

Ia menjawab, '"Tengatrnya surga. Kedua tepinya istana-istana

mutiara dan permata, tanahnya adalah misik, dan bebatuannya

adalatr mutiara serta permat u1 
fl321

38291. Ahmad bin Abi Suraij Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu An-Nadhr dan Syababatr menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari seorang

laki-laki, dari Aisyah, ia berkat\ "Al Kautsar adalatr sebuatr

sungai di surga. Tidak ada seorang pun yang memasukkan

jarinfra pada telinganlxa kecuali dapat mendengar ganericik

sungai tersebut.'2322

38292.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far. Ibnu Abi Suraij

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
'Nu'aim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far Ar-Razi

mengabarkan kepada kami dari lbnu Abi Najih, dari Anas, ia

a2o Kalimat )rang tertera di antara tanda [J tidak terdapat dalam manuskripnya, dan

2l2t
2322

kami menetapkamya dari naskah lain.

tllffi"Ll-Iffif#litr]; (r/110), ia berkata, "rni disanping mauqaf
juga terputus, narnm riwayat marfut trctguatkannya, yaitu yang diriwayatkan
oleh Ad-Daraquthni dari Aisyah, dengan lafazh: Jika engkau menempatkan
jarimu di telingamu, maka cngkau akan nrendengar gemericik sungai Al
Kautsar."
Ibnu Katsir berkata, "Maloranya adalah" barangsiapa senang mendengar
garrcricik sungai Al Kautsar, bahwa itulah yang setara dan sebanding dengan

itu, maka bukan berarti ia benar-benar mcndengarnya sssam tangsung. Jadi, ia
hanya nrnyerupakan suara dengan suara )rang dapat didengar oleh seseorang

ketika menutupkan jarinya ke telinganya."
Riwayat ini discbutkan pula oleh As-Suyuthi dalarn Ad-Dan Al Mantsur
(r/64E).
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berkata, "Al Kautsar adalah sebuah sungai di surga.''323

38293.... ia berkata: waki menceritakan kepada kami dari Suffan,

dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari Aisyatr, iabetkat4 "Al

Ka,u*ar adatatr sebuatr sungai mutiara berlubang yang ada di

srtga."2324

382g4.Waki menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Abu Ishaq,

dari Abu Ubaidah, dari Aisyatr, ia berkata, "Al Kautsar adalafu

sebuah sungai di surg3, )'ang di atasnya-terdapat bejana-bejana

sebanyak bilangan bintang di r*n!.""'
38295.... ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far

Ar-Razi, dari Ibnu Abi Najih, dari Aisyah, ia berkata"
..Barangsiapa ingin mendengar gemericik Al Kautsat maka

tutupkanlatr j arinya pada kedua telinganya."2326

382g6.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matlran

menceritakan kepada kami dari Suryan, dari Abu Ishaq, dari

Abu Ubaidah, dari Aisyatr, ia berkatq "(Yaitu) sebuah sungai

tli surga, yang kedua tepinya mutiara dan permata."2327

38297.... ia'berkata: Mahrad me,nceritalcan kepada karri dari Abu

Mu'adz Isa bin Yazid, dari Abu Ishaq, dari Abu lJbaidah, dari

Aisyatr, ia berkata, "Al Kaursar adalatr sebuah strga di

bathnaan al jannah'di tengatr surga'. Di dalauErya terdapat

sungai yang kedua te,pinya mutiara dan berlubang yang di

dalamnya juga terdapat bejana-bejana para penghwti surga

sebanyak jumlatr bintangbintang di langit.'2328

Ibnu Athiyah &lam lI Muharrar At Waiiz (51529) dan As-suyuthi dalan Ad-

Dun Al Manlsur (8/648).
Al Bul&ari dalamlslr-si ahih (4tl9m, no. 4681) dan Ibnu Abi syartah dalarn

Al Muslunnaf Q 145, w. 34099). Lihat juga Tafsir Muiahrd (hal. 756)'

Mujahid dalam tafsir (msQ.
fUnn fatsir dalam tafsir (141478).

Mujahid dalam tafsir QnSq dcngan sedikit pcrbcdaan.

amaa ddam Al Musnad (6t281), Abu Ya'la dtr,iaAl Musnad (4141), dan An-

232X

xt2a

8E
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38298.M'uhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayalrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, iFSS*Att "sesungguhnya Kami telah

m.emberilran kepadamu sebuoh ntngai di surga," ia berlcata"

"(Maksudnya adalah) sungai yang diberikan Allah kepada

Muhammad SAW di surga."232e

38299.Ahmad bin Abi Suraij menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mas'adah menceritakan kepada kami dari Abdul Wabhab, dari

Mujahid, ia berkata, "Al Kautsar adalah sebuatr sungai di
surga, tanaturya adalatr misik yang beraroma tajam, dan ainoya

adalah khametr."233o

38300.Ibnu Abi Suraij menceritakan kepada kami, ia bertata:

Ubaidullah menceritakan kepada kami, ia berlcata: Abu Ja'far
mengabarkan kepada kami dari Ar-Rabi, dari Abu Al-Aliyatr,
mengenai firman-Nya, 7{fi61!"frt-f4 "Sesuigguhnya

Kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga," ia

berkata, "(Maksudnya adalatr) sebuah sungai di surga''331

38301.Ar-Rabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Bilal, dari

Syuraik bin Abi Namr, ia berkata: Aku mendengar Ans bin
Malik menceritakan kepada karni, ia berkata: Ketika

Rasulullatr SAW diperjalankan pada malam hari, Jibril
membawanya ke langit duniq dan ternyata di sana ada sungai,

yang di atasnla terdapat istana dari permata dan mutiara.

Nasa'i dalam ls-Snz an Al Kubra (61523).

Al Bukhari dalam lsi-S&ahih (512405, m. 6207) scrupa itu, dan At-Timddzi
dalamls-.Snzan (51449,no. 3361) dsri lbtru Umar secara morfu'. :

Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (lll473r. Kami tidak menemukannya dalam
riurayat Mujahid pada bagian ini, silakan lihat tafsirnya (1n1.756,75?).
Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (51 503).
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Beliau lalu mencium tanatrnya, dan ternyata itu adalah misik.

Beliau kemudian bertanya, "Wahai Jibril, sungai apa ini?"
Jibril menjawab, "Ini adalah Al Kautsar, yang diserrbunyikan

Tutranmu untukmu."2332

Ada yang mengatakan bahwa Al Kautsar adalah nikmat yang

banyak. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

38302. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim
-menceritakan 

kepadaku, ia berkata: Abu Bisyr dan Atha bin
As-Sa'ib mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, tentang Al Kautsar, ia berkat4 'Yaitu kebaikan

yang banyak, ymg diberikan Allah kepada beliau."

Abu Bisyr berkata, "Lalu aku katakan kepada Sa'id bin Jubair,
" 'Tapi orang-orang menyatakan bahwa itu adalah sebuah sungai

di surga?' Sa'id berkata, 'sungai yang ada di surga te'rmasuk

kebaikan yang diberikan Allatr kepada beliau'."2333

38303. Abu Kruaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin
Ibrahim menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, ia

berkata: Muharib bin Ditsar berkata kepadaku, "Apa yang

dikatakan oleh Sa'id bin Jubair te,lrtang Al Kautsar?' Aku
menjawab, "Ia berkat4 "Ibnu Abbas berkata, 'Yaitu kebaikan

yang banyak". Ia pun menimpali, "Ia benar. Demi Allah.''334

38304.Ibnu. Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatunan menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufran

menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'iq,.dari Sa'id
bin Jubair, dari Ibnu Alibas, tentaog aliat, ';tr-fr "sebuah

Al Bulhari pada kitab: Tautrid (5714 dao At-Tirmidzi pada kitab: Sifat Surga
(2s62).
Al Brdrbari pada kitab: lVasiat (2759).
Al Bukhari pda kitab: Tafsir Al Qur'ao (a966). .
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sungai di surga," ia bertata, 'Malcsudnya adalah kebaikan

yang banyak."2335

38305.Ibnu Basysyar memceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far me,lrceritalcan kepada l€mi, ia bedota:

Syr'bah me,lrceritakan kepada karti dari Abu Bisp, ia berkata:

Akn bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang Al Kautsar,la\r

ia ber*ata, 'Yaitu kebaikan yang banyalc, YmB dianugerahkan

Atlsh kepadanya' Lalu akau katalcan kepada Sa'id,

"sesunggulmya kami pernah me,lrdengar batrwa Al Kautsar

adalah sebuatr sungai di surga?" Ia men$awab, "Itu termasuk

kebaikan yang dianugemahkan Allah kepadanya.'2336

38306.Ibnu Al Mutsanna menceritakan ke,pada kami, ia bertata:

AMushshamad menceritakan kepadalcu, ia bertata: Syt'bah

me,nceritalcan kepada kami dari Abu Bisyr, dri Sa'id bin

Jubair, mengenai firman-Nya, ';Kfr6$itfit
"*nnguhnya Kami telah mentberihan kepodanu sehnh
sungoi di surga," ia bertata, "(Maksudnya adalatl) [6Uaitan

yurg buryak.''3,7

38307.Ibnu Baspyar menceritakan kepada kand, ia berkata:

Muhammad menceritakm kepada kami, ia berkata: Syr'bah

menceritakan kepada katni dri Umaratr bin Abi Hafshalt" dari

Ilnimalu ia b€*ata, 'Maksu&rya adalah ke,nabian dan

kebaikan png dianugcahkan Allah kepadanya.''33t

38308.Ibnu Al Mutsaona menceritakan kepada kami, ia berkata:

Harui bin Umarah menceritakan kepada kmi, ia ber*ata:

Syr'bah menceritalsan kepada lomi, ia berkata: Umarah

Al Mawardi dalan An-Nukat va Al Uyun (61355). Silaku liforr Taf;v lbm,
Itue,it(b1.757).
Al Bnkhari pada kiab: Ar-Raqoiq (4956).

Al Mawardi drrlam,An-Nukttrla Al Uyttn (d355).
Al Mawardi &lam An-Nukat w Al Uyun (61356)-

IB'
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mengabarkan kepadaku dari Ilaimah, tentang firman Allah, -fl
';Kii3# "sesungguhnya Kami telah memberikan

lrepadamu sebuah sungai di surga," ia berkata, 'Maksudnya

adalatr kebaikan yang banyak, Al Qur'an dan hikmah."233e

38309. Ya'qub menceritakan kepadaliar, ia berkata: Ibnu Ulalyah
menceritakan kepada kami, ia bertata: Umarah bin Abi
Hafshatr menceritakan kepada kami dari Ikrimah, ia berkata,

"A5xat,';;3 maksudnya adalah kebaikan yang banyak.''3e

38310.Ibnu Humaid menceiitakp kepada karni, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari SuSran, dari Atha bin As-

.Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, me,nge,nai fimran-

Nya i'S:i3 4*tt "senmgguhnya Kami telah
' memberikan lcepadamu sebuah sungai di surga," ia berkata,

38311.... ia berkata: Matran me,nceritakan kepada kami dari Suffan,

dari Hilal, ia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair
.,mengenai firman-Nya, ';'Kfr3!$AEy i^ berkata, "Allah
memberikan kebaikan yang banfrak baginya." Aku lalu

berkat4 "sebuah sungai di surga?" Ia menjawab, "Sungai dan

yang lairurya.''rc

38tslz.Zal<arrya bin Yahya bin Abi Zaidah me,nceritdcan kepada

kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dad

Isa bin Maimun, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata,
*Ayat , 'riKfr maksudnya adalah kebaikan yang banl'ak.''r3

Ibnu Abi Hatim &lam aftir (108470). Talelrii-nya telah dilccmrtakan &ri
Sa'id bin Jubair, yang diriwayattm olch Al Buthari (no. a6&). Lihat juga

Tafsir Muj ahid (h^1. 7 Sn.
Inid. '- :

Ahmad d^lam Al Musnad (Al5q dan Ibmr Athiyah dalmn Al Ltuhatu Al
Wajb(51529)
Dikclnarkan oleh Al Buttari dalnn Ash-Srrarrih {41 lg0[,, no. a6t2).
Mujahid dalam tafsh 0n ST.
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38313.Muharrmad bin Amr m€nceritakan kepadalcu, ia Mcata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa memceritahan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada .kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada l€mi, semuan).a dari lb,nu Abi Najitu dari

Mujatrid, ia berkata, "A).t, $Ki maksudnya adalatl

kebaikan yang banyak."2u

38314. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritdcan kepada karni, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami dari Mujahi4 mengenai firman-Nya, ';fu*V iu
berlsatq "Semua kebaikan.''345

3E3ls.Ibnu Humaid menceritakalr k€pada kami, ia bertata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Su$'an, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, iaberkata, *Kebaikan druria dan akhirat.''3a6

38316. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia bed(ata: Yazid
' me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menseritakan

kepada kami dari Qatadah tentang Al Kautsar, ia berkatq

'Maksudnya adalatr kebaikan yang banyak."23a7

383l7.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Atha bin As-

Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata" "A)rat, if-fi
maksudnya adalah kebaikan yang ban1ak."23at

38318....ia berkata: Walci rnenceritakan kepada kami dari Badr bin

Utsman, ia mendengar ll<rimatt berkata tentang Al Koutsar,

"(Maksudnya adalatr) yang diberikan kepada Nabi SAW,

Ibid.
Ibid.
Ibnu Al Mubarak dalam bab,lz-tuhd (11562).

Mujahid &lam tafsir (11757).

Al Bukhari dari Atha bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubar, dari Ibnu Abbas, pada

kiab: A r-Roq aiq (6587).

2ru
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'.berupa kebaikan,'kenabiaq dan Al Qur' an."23ce

38319. Ahmad bin Abi Suraij Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami dari Badr, dari

Ikrimah, mengenai firman-Nya, ';'fJtAaA-S;
"sesttngguhnya Kami telah mqnberikan kepadamu sebuah

sungai di surga," ia berkata, "(Maksudnya adalah) kebaikan

yang diberikan Allah kepadany4 1laitu kenabian dan
: 'Islam."23so

kepada Rasulullatr SAW di surga. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

lblzO. aUu' Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
"r t " **c"ritikan kepada kami dari Fithr, dari Atha, mengenai

firman:Nya, ?'Kfi -14;413; "srtungguhnya' Karni telah

, ' :'(Maksudnya adalatl) sebuah telaga di surga yang diberikan

*epada Rasulullatr 561ry.,235 
I

3832L Ahmad bin Abi Suraij menceritakan kepada kami, ia berkata:
' Abu'Nulaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Fithr

' menceritakan kepada katni, ia berkata: Aku bertanya ke'pada

. Atha, ketika kami sedang.thawaf di Ka?bah, menge,lrai firman-

Nya, ';'6ii3{4.413l "Sesungguhnye Kami telah

memberilcan'kepadamu sebuah su.ngai di surga-" Ia berkata,

'r(Maksudnya adalah) telaga yang dib€rikan kepada Rasulullatt

sAw.'2?52 :

Hanad dalamAz-Zuid deng3n tamb.han lafazh Dan Islam. (l/ll2).

Ib'nu Abi S),aibah dalam Al Muhanaf $fr2q.
Ibid.

2149
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Menurut say4 pendapat yang beoar di antara pendapat-
pendapat tadi adalah pendapat yang menyebutkan bahwa Al Kautsar
menrpakan nama sungai yang diberikan kepada Rasulullah SAW di
surga. Allah menyebutkan dengan sebutan lcatsrah (banyak) karena

keberadaannya yang agung.

Kami katakan bahwa pendapat itu yang paling utama, karena

banyaknya khabar dari Rasulullah SAW yang menyatakan dernikian,
antara lain:

38322.Ahmad bin Al Miqdam Al Ajali menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Mu'tamir me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar aphku menceritakan dari Qatadah, dui Anas,
ia berkata: Ketika Nabiyullatr SAW naik ke surga 

-atausebagaimana ia katalcan- ditampakkan kepadanya sebuah

sungai png kedua tepinfa mutiara yang berlubang 
-atau 

ia
berkata: yang dilubangi-. Ialu malaikat yang bersamanya
memukul dengan tangamya sehingga mengeluarkag misik.
Nabiyrllatr lalu berkata kepada malaikat yang bersarnanya,

"Apa ini?" Malaikat ma{awab, *Ini adalatr Al Kautsar ymg
diberikan Allah kepadamu." Nabiyullatr lalu berkata, "Aku lalu
diangkat ke Sidratul Muntaha, dan aku melihat padanya bekas
yang besar." Atau sebagaimana yang beliau katalcan.23t3

38323.Bisyr me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
'menceritakan 

kepada karli, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, dari Anas, bahwa Rasulullatr SAW
bersabda,- ty$ade ,V d Ct.st ,ii;)t ,l'bt rl ;4*.
fu3r r.iir sr.iir i €s"fr ,'a-qit i:rlir ;lui ,-fr;"iit iA
ltlLeJt *',y A?lii1+'ti ,)t lqraftt,it!1 bt StJaiiqrrirt

"Ketilea hU berjatan di surga,'tibi+tba tampak olehhr sehrah
sungai yang ledua tepinya mentpakan slrutunan mutiora yang

at' Attr-Thabrani dalam At Ausath (3/188), Abu Daud dalam ls-Snnnah @7aB)
secara ringkas, danTafsir Mujahid (756).
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dilubangi: Malaikat yang bersatnalru lalu berlata, 'Tahukah

engkau, apakah ini? Ini', adalah Al Kautsar yang diberil<an

Allah kepadamu'. Lalu malaikat itu memuhtlkan tangannya

pada tanahnya, maka dai tanahnya itu keluarlah misik.'4354

38324. Ibnu Auf menceritakan kep4daku, '' ia . berkata: Adam

menceritakan kepada kami; ia berkata: Syaibatr menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, dari Anas, ia'berkata: Rasulullatr

SAW bersabda,

ltut.q;{lr- ;st ,P 41At J\e|aiil
, ?)tLLl ,$lt';fJr rii :ju U; U r.ii 6 :Lii ,;t;!t

: 't\lk;t+;'p",gy.ii):Jt,sll :8,
' '"Ketika' aht dinaiklan ke langit, aht mendatangi sebuah

sungai yang lcedua tepinya merupalran susunan mutiara

berlubang. Aht berlata, 'Apa ini, wahai Jibrin' Jibril
' meniawab,'Ini adalah Al Kautsar yang diberikan kepadamu

, oleh Tuhanmu'. Malaikat itu lalu mentnduk dengan

'tangannya, .kemudian mengeluarkan misik yang beraroma

' lajim dari tanahnya.'fiis

38325.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Adi menberitatcan kepada kami dari Humaid, dri Anas bin

Malik, iC bedota: Rasulullah SAW b€Nabda,

i\oiu.:hi ,i'iut iv itit, ,4,6 $$ ,:'?jlr'Ja;

{*b I rii u :liii :Jtt .5\l',* ttp ,yi qi; 6

Ibnu Hibbm Mlan Ash-Shahih (l4R l9').
Al Bulsari pada kitab: Tafsir Al Qu'an (499), Ahrnd dalam lI Musnad
(312W), Tafsir Mujahr'd (hal. 75O, dan Al Baihaqi dzlamAl I'riqad (ll2l2).
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trr ii&,f g$';r*i r.ii ,ju
"Aht memosuW surga, dan tih-tifu ofu berafu di dekat

sungai.yang kedua tqinya metupohan surunan muliara- Aht
lalu memulwl dengan tanganhr ke arah alirawtya, dan

ternyata itu misik yang beraroma taiam. Afu pua berkata,

'Apa ini, wahai Jibrin' Ia menjawab,'Ini adalah Al Kautsar

yang diberilcan Allah kepadamu' .'43fi

38326.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia Mcata:
Abdushshamad me,lrceritalcan kepada kami, ia berkata:

Hammam menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadatt

menceritakan kepada kami dari Anas, ia berkata: Rasulullatt

SAW bersabda, lalu dikeulrkakan memyenrpai hadits Yazid

dari Sa'id png diceritakm kepada kami oleh Bisyr.

38327.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahrnad bin Abi
Suraij me'nceritakan kepada lomi, ia bedcata: Abu Ayyub Al
Abbas menceritakan kepada kami, ia bedota: Ibratrim bin Sa'd

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin

Abdillah bin 'Muslim putra saudaranya lbnu Syihab

menceritakan kepadaku dari ayatrnya, dari Anas, ia berkata:

Rasulullatr SAW ditanp tantang Al Kautsar, beliau pun

bersabda,

&?t,ft'n,-a;.1 ",,*'4i r,tr ; lrr .yf'fr t
,ir .ref * wg"t'* ii;,Jit,

,t "'

*Itu adalah sungai yang diberikan Allah lepodafu di surga.

Tanahnya adalah misik, lebih putih daipado susu dan lebih

manis daripada madu. Sungai itu didatangi oleh burung'

zrs0 6funad dabm Al Musnad (3/103), Abu Ya'la dalam lt Musnad (6/383), dan

Hannad dalam Az-Zuhd (l I lW}

.7-,
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seperti leher unta."

Abu Bakar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh sangat

"Yang niemakannya lebih nibnat lagi.'21s7

38328.Khallad bin Aslam me,nceritakan kepada kami, ia berkata: An-

Nadhr mengabarkan kepada karni, ia berkata: Muharrmad bin
' Amr bin Alqamah bin'Abi Waqqash Al-Laitsi mengabarkan

kep6da kd.mi dari Katsr, dari l\nas bin Malik, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabd4

.: . | -. ' a

, j '1Aht .memasuki surga kettka aht dinaiklwn (lce langit), lalu
,,-alat diberi Al Kautsar. Ternyata'itu adalah sebuah sungai di

surga. 'Tepi-tepinya adalah ntmah'ramah berlubang yang

terhnt dai mutiaro. "235E

38329. Muharnmad' bin. Abdillah bin Abdil Hakam menceritakan

k{adaku, ia 'berkata:" Ayah}u dan Syr'aib 'bin Al-Laits

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Yazid bin Al
Hpd, dari Abdullatr bin Muslim bin Syihab, dari Anas, bahwa

seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, lalu berkata,

"Wahai Rasulullah, qaita Al Kautsar?" Beliau menjawab,

'u. &?r,ft'n,5$.'-t l i,-fJ, + h' *Pi';
.-ii, 6&k rAr-t,t* ii,;*'sr

zrsz Ahrnad dabmAl Musnad (31236) dan Al Hakim dalam Al Musndrak (USES)-
235t As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (5/190).
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"Sungai yang yang diberikan Allah. ,kepadaht di surga.

Sungguh, itu lebih putih daripada susu ld.an.lebih manis

daripada madu. Di dalamnya terdapat burung-burung yang

lehenrya seperti leher unta.

Umar lalu berkata, "Wehai Rasulullatr, srrngguh nihmat."
Beliau berkata,

W'elqri
"Yang memalmnnya lebih nibnat lagi.'n3se

38330. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Yatrya bin Abdillah
menceritakan kepada kami, ia b,erkata: $J-Laits menceritakan

kepadaku dari Ibnu Al Ha4 dari Abdul Wqhhab, dari Abdullah
bin Muslim hin Syihab, dari Anas, batrwa seor3ng lald-laki
mendatangi Nabi SAW, lalu disebutkan riwayat yang sama.'3@

3833l.Umar bin Utsman bin Abtlinalman Az-Zvhi menceritakan

kepada Barni, batrwa saudaranyra,.,Abdu[atr, mdrrgabarkan

kepadanya, bahwa Anas Ibnu Malik, sahabat Nabi SAW,
mengabarkan kepadanya "Seorang lald-laki bertanya kepada

Nabi SAW, ia berkata, 'Apa ifi Al Kautsar?' Rasulullatr SAW
menjawab,

;,};b,f,'n'el.i ;3v,,*ir ; hr *wl'# t
,li, 6&k $i,bl:& *,;-lir

'Yaitu sungai yang dib*ikan Alloh kepadaht di surga. Airnya
lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Di
dalamnya terdapat ktrang-buntng yang lehernya sepeni leher
unta'.

a9
2n

Ahmad dalam Al Musnad (3 1236).

Ahmad dalanAl l4usnad (3D20).
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Umar lalu berkat4 'Itu sungguh nikmat, watrai Rasulullah?'

Beliau bertatq

w?tw
'Yang memalcannya lebih nihnot lagi'.'436r

38332....1a1u Umar bin Utsman berkata: Ibnu Abi Uwais berkata:

Ayalrku menceritakan kepadaku dari p.utranya saudara Az-

Zuhri, dari ayaturya, dari Anas, dari Nabi SAW, tentang lI
Kautsar, riwayat yang sama.

38333.Ibnu Al Mutsanna menc€ritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritalcan kepada kami, ia berkata: Atha

menc€ritalon kepada kuni dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu

Umar, ia berlcata: Rasulullatr SAW bersabda'

pi-;r ,b',1:il3 ,,ii; i'6e ,#t d'# 'i'tg'.ti

'*?r,.1;;!r ', "bi 
i3i ,g1t'u *f Eii i.,!:t,

"Al Kautsar adalah sekrah sungai di surga, kedua tepinyo

adalah emas, alirannya di atas permata dan .mutiara,

tanahnya lebih wangi daripada misih aintya rasanya lebih
' manis daripada madu, dan airaya warnanya lebih putih

daripada saliu.'a3a

38334. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulalryatt

memceritalcan kepada kami, ia berkata: Atha bin As-Sa'ib

At-Tirmidzi pada kitab: Sifat Surga (2542), Ahnad dalamAl Musnad (31220),

dan As-suyrthi dalanAd-Dun Al Mantsur (8/680).

At-Tirmidzi dalam ls-Sunan (51449, no. 3361), ia berkata, 'IIadiB ini hasan

shahih." Ibnu Majah dalamls-.Sznan (211450), dan Ibnu Abi Syaibah dalamAl
Mushannaf (61306).

.4tt 6b6.

2t6t
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mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muharib bin Ditsar

mengabilkan kepadaku, "Apa yang dikatakan oleh Sa'id bin

Jubair tentang Al Kautsar?" Aku menjawab, "Ia menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Yaitu kebaikan yang

banyak'. Ia lalu menimpali, 'Ia be,nar, demi Allah. Sungguh,

itu adalatr unttrk kebaikan yang banyak. Akan tetapi Ibnu Umar

menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ketika diturunkannya

ayat, iS:i3t*;1-6t 'sesunggahnya Kami telah

memberilran kepadamu sebuah sungai di surga', Rasulullatt

SAW bersabda,

lL:, j,€ ;,ii V i6,e,a?)r C :#';:rg.:i

'?'ttt)lt

'Al Kautsar adalah sebuah sungdi di surga, kedua tePinya dari
emc*, mengalir di atas mutiara danpermata'.'4363

38335.Ibnu Abdil A'la me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
dari Anas Ibnu Malik, bahwaNabi SAW bersabdq

.1Lit ,;'#';:r(.:i
"Al Kautsar adalah sebuah sungai di surga."

Nabi SAW jugabersabda,

ui 'ii ti.i t; ,1.--b. u:l,ii ,i,it, itit; ti q?,

.hr i?ti# ,t$';Ft
"Aht melihat sebuah sungai yang kedua teP@a mutiara,

maka aht berlcata,'Wahai Jibril, apa ini?' Jibil menimtab,

m Al Hakim dalam Al Musndrak (31625), AtbThayatisi. dalmr Al Musnad
(1126l), dan Ibnru Al Mubarak dalamAz-hthd (11562).
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'Ini adalah Al Kautsar yang diberikan Altah kepadamut 32364

38336. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Maryarn menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Ja'far bin Abi Katsir me,lrceritakan kepada kami, ia
berkata: Haram bin ULsman mengabarkan kepada kami dari

Abdurrahman Al A'raj, dari Usamatr bin Zaid, batrwa pada

suatu hari Rasulullah SAW mendatangi Hamzah bin AMil
Muththalib, namun beliau tidak menernukannp, maka beliau

menanyakannya kepada istrinya 
-yang 

berasal dari bani An-
Najjar-. Istrinya me,lrjawab, "Sedang keluar. Afhku
tebusannya. Sugguh, tadi ia melruju ke aratrmu, aku kira ia
selisih jalan denganmu di gang-gang bani An-Naiiar. Tidakkatr

engkau masuk, wahai Rasulultah?'Beliau prm masuk. Ia lalu

menyrguhkan bubur, dan beliau memakannya. Ia ber*ata lagi,
*Wahai Rasulullah, selamat untukmu, sungguh e,lrgkau telatr

datang, dan sesungguhnya aku ingin mendatangimu serta

mengucapkan selamat ke,padamu. Abu Umaratt

riiernberitatruku bahwa engkau diberi sebuatr sungai di surga

yang bernam a Al Kautsar.t' Beliau lalu bersabda,

"Benar, dan tanahnya adalah intan, berlian, permata, serta

mulioro.'Q365

Firman-Nya, ;Ai; dLF "Maka diritranlah shalat karena

Tuhanmu; dan berlatrbanlah." Para atrli tafsir berbeda pendapat

tentang shalat yang diperintatrkan Allah kepada Nabi-Nya SAW untuk

dilaksanakan dalam khithab ini. Juga temtang makna lafazh pij "dan

berhtrbanlah."

Abdurrazzaq dalam tafsir (3/401).
Ath-Thabrani dalam Al Kabir (3ll5l), Ibnu Katsir dalam afsir (4/559), dan

As-Suyuthi &lamAcl-Durr Al Mantsur (816a\.

. iy, Lj; : icTi u ls. -'ib)i d-'.b7 t iS*l

z$a
2155
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Sebagian mengatakan bahwa Allah menganjurkTnya untuk

senantiasa memelihara shalat fardhu dan memelihara peliksanaannya

pada waktuny4 dengan firman-Nya, t3i; $l+* "Maka

diritanlah shalat karena Tuhanmu; dan berlcurbanlah." Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat beriklrt ini :

38337. Abdurratrman bin Al Aswad Ath-Thafawi menceritakan

kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Rabi'ah melrceritakan

tepada kami, ia berkata: Yazidbin Abi Ziyadbin'Abi Al Ja'd

uibnceritakan kepadaku dari Ashim Al Jahdari, dari Uqbah bin

Zrahir, dari Ali RA, mengenai firman-Nya, ;Aii"D-F
"Maka 'diritcanlah shalat karena Tuhanmu; dan

berlarbanlah," '.ia berkata" 'Meletakkan yang kanan di atas

yang kiri di dalanr shalat.l'2366 : , , i,

3.8338.Ibnu Baslalar meirceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

bin salamah menceritakan kepada kami tlari Ashfun A"l Jahdari,

dari Uqbah bin Zhibyan, dari,ayahnya,'dari Ali RA, mengenai

firman-Nya" ;Ttt "r.F 
"Maka diritranlah shalat karena

Tuhanmu; dan bqhrrbanlah," ia berkatq ',lMeletakkan tangan

di atas tangan.''36

38339.Ibnu Humaid menceritalcan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari

Ashim Al Jahdari, dari Uqbah bin Zribyan, dari ayahnp, dari

Ali RA, mengenai' firman-Ny4 3$ "#.F 
*Malca

dirikanlah shalat kaiena Tuhanmu; dan ber.ldtrbanlah," ia

berkat4 'Meletakkan tangan kanmnya di tengatr pergelangan

tangan kirinya, kemudian menempatkannya di atas

e Ad-Daraquthi dalam ls-Srzan (11285) den Al Baihaqi dalam,{s-Suzan dari

*7 Al Mawardi dalasr An-Nulut 'wa Al Wn "(9355) rfuraylt: yang

rFoyerupain).a
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daduqra."2368

38340.Ia berkata: Matran menceritakan kepada kami dari Hammad

bin Salamah, dari Ashim Al Ahwal, dari Asy-S)a'bi, riwapt
yang s8ma.235e

38341. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: !.yaki

menceritakan ke,pada kami dari Yazid bin Abi Zilad, dni
Ashim Al Jahdari, dari Uqbah bin Zhahir, dari Ali RA,

mengenai firman-Nya ;liii q.F "Moka diikanlah

shalat lcarena Tuhonmu; dan lterhrrbanlah," ia. berkate

'Meletakkan yang kanan di atas )tang kiri di dalam shalat"'2370

3E342.Ibnu Basysyar menc€ritakan ke@a kami, ia berlcata: Abu

Ashim menceritakan kepada kmti, dikatakan: Auf
menceritalGn kepada kami dari Abu Al Qamush, mengenai

firman-Nya, ;!ri"il.F *Mala dirikanlah shalat karena

Tuhanmu; dan berlarbanlah," ia berkata, "Meletakkan tangan

di atas tangan di dalam shalat.-237t

38343.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Shalih Al Khurasani menceritakan ke'pada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Ashim Al Jahdari,

dari ayat[rya, dari Uqbah bin Ztribyan, bahwa Ali bin Abi

Thalib RA berkata tentang firman Allah, ;Aii "#.F"Maka diitranlah shalat lurena Tuhanmu; dan

berhtrbanlah," ia berkata, 'Meletakkan tangan kanan di

tengatr pergelangan tangan kiri, kernudian menernpatkannya di

atas dadanya."2372

2t6s Al Bukhari dalam At-Taril(h At Kabir (61437), Abdurrazzaq dalam tafsir

(31467),dan Al Baihaqi dalamls.Srnan (2129).
2t16e Lihat Asy-syaukani dalutFath Al Qadir (51504).
2rro Ad-Daraqutirni dalam Al Musnad (l/285) dan Ibnu Abi Syaibatr dalam lt

. Mushannaf(11343').
217t Lihat Al Mawardi dahnln-Nukat wa Al Uytn (61355).
2372 Al Bulrfiari dalam At-Tatikh At Kabir (61437), As:suyuthi Mlam Ad-Dun Al
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Ada yang mengatakan batrwa maksud lafazh q-F *Maka

dirilranlah shalat lcarena Tuhanmu," adalah shalat fardhu, dan yang

dimaksud lafazh ;3i5 "dan berhtrbanlah" adalah mengangkat kedua

tangannya hiryga an-nahr (bagan di atas da{a; tenggorokan).

383M.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

me,nceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Jabir, dari Abu

Ja'far, teNltang ayat, '3ii 
"r.F 

"Maka dirikanlah shalat

karena Tuhanmu; dan berhrrbanlah, " ia berkata, 'Maksudnya

adalah shalat. ;Ait adalah mengangkat kedua tangannya

ketika pertama kali bertal6ir pada pembukaan (shalat)."2373

Ada yang mertgatakan batrwa maksud lafa^, q.+3
*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu," adalah shalat fardhu, dan

maksud lafazh ]Aii "Dan berhrbanlah," adalah menyerrbelih

hewan Kurban. Mereka yang berpendryat derrikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

38345.Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: +Iakkam

bin Salm dan Hanur bin Al Mughirah menceritakan kepada

kami dari Anbasatr, dari Ibnu Abi Najitu dari Mujahid,
mengenai firman-Nya, $ti "#.# 

uMaka dirikanlah
shalat karena Tuhanmu; dan berhtrbanlah," ia berkata,

"(Maksudnya adalah) shalat fardhu dan menyeinbelih hewan

Kurban.'237a

38346. Ya'qub me,ncaitakan kepadalcu, ia berkata: Husyaim

menceritakan ke,pada kami dari Atha bin As-Sarib, dari Sa'id

. bin fubair dan Hajjaj, dari Ath4 keduanya be*ata menge,lrai

firman-Nya, ,12i; q.F *Maka diritunlah shalat karena

Tuhanmu; dan berhtrbanlah," bahwa (maksu&ya adalatt)

Motrtsur (t1650), dsn Al Uuteraldri dutlamtutfah At Abwei Qn$.
As.Suyrnhi.,&lur Ad-hnv Al Marrttsw (S/650).
Ibmr Abi Hatim drla'n ta8ir (l0B47O) fu As"&ryuei.&h.,M-Dun Al
Malrtslr(U651).

a'D
z,7a
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shalat Subuh di Jam' dan me,lryenrbelih hewan Kurban di

Mina."2375

38347.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Fithr, dari Atha" mengenai

firman-Nya, ;AV q.F *Mako dirikanlah shalot karena

Tuhanmu; dan bulurbanlah," ia bertata, "(Maknrdnya
adalah) stralat Subutr dan menyenrbelih hewan Kurtrr.rr2376

38348. Muhammad bin Sa'd menceritalcan kepadaku, ia ber*ata:

Ayahktr menceritakan kgpadalcu, ia berkata: Pamanku

menceritalcan kepadaku, ia berkata: Aphku menceritakan

kepadalcu dari ayatnrp, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, ;1iii "fi.# "Mab diriteanlah shalat karena

Tuhannru; dan berhtrbanlah," ia b€rkatq "(Maksu&tya
adalatl) shalat fadhu. An-nohr adalah menyernbelih hewm

Kurtan pada hari Adha (Idul Adha).''3n

38349.Ibnu Humaid menceritalcan kepada kami, ia bedcata: Jarir

nenceritakan kepada karni dari Manshru, dari Al Hakam,

mengenai firman-Np, $ti "fi.# "Maka dirikanlah

shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah," ia bedcata"

"shalat Subuh.-237E

Ada yang mengatalcan balnva malcsudnya adalah,

laksanakanlatr shalat Id pada hari Nahar dan sernbelihlatt hewan

Kurbannru. Mereka yang berpendryat dc,lnikian menyebutkan

riwEnrt-riwayat bcrikut ini :

3E350.Ib,nu Humaid menceritakan kepada kaxni, ia bedota: Hanur bin

Al Mughirah menceritalcan kepada kami dari Anbasab dari

?57t lbou Abi Hatim dahur t fsir (103470).
476 Abdurrazzq dalam ta&furln @4012) tiwaft yang mrryerupain1,a.
2'n Al Baih.qi dalam As-Sunan Al Kubra (91259) riwalat yang mcny€ntpain)6,

'rdm Asy-Slar*mi drrkrm Fart Al 0odir (sl50B).
B1t,fs"Surflri d&mAd-Durr Al Morllrrur (S/551).
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Jabir, dari Anas bin Malik, ia berkatq, "Dulunya Nabi SAW

menyembelih (hewan Kurban) sebelum shalat (Id), lalu beliau

diperintatrkan untuk shalat Qebih dulu), kerrudian

menyembelih.'237e

3835l.Abu Kgraib menceritakan kepada kami, ia berkata: waki

menceritakan ke,pada kami dari Suffan, dari Jabir, dari

Ikrimah, ia berkata, "(Maksudnya adalatr), maka dirikanlatt

shalat dan senrbelihlah hewan Kurban.''380 , '' ' i

38352.Abu Ktraib menceritakan kepada kami, ia berkata: waki
menceritakan kepada kami dari Tsabit bin Abi shafiyah, dari

Abu Ja'far, mengenai firm3n'Nya Sl +- 
*Maka

. dirilcanlah shalat l<arena Tuhanmu," ia berkata' l'(Maksudnya

adalatr) shalat."

Ikrimah berkata, "(Maksudnya adalatr) shalat dan

menyembelih hewan Kwban.'n38l

38353.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi,

mengenai firman-Ny4 ;Ati "#-F 
uMala dirikantah

shalat karena Tuhanmu; dan berhtrbanlah,"' ia berkata,

"Apabila engkau telatr selesai shalat pada hari Adha, maka

berkurbanlatr (senrbelihlatr hewan Kutban)."2382

38354. Ibnu Humaid menceritahan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Wadhih menceritakan kepada kami, ia bed(ata: Qitttr
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada

Atha mengenai firman-Nya, ;?tt dLF "Maka dirikanlah

As-suyuthi dalamAd-D,/,7 Al Mantsur (8/651). Lihal juga Tafsir Al Qurtubi
QomE).
iUnu AUi Hatim dalam tafsir itOnnOy Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
Uyun (61355), .lan Al Bagbawi dhlanMa'alim At'Tanzil (41354).

Ibid.
Ibid.

237!'

23U'

23Et
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shalat lcarena Tuhanmu; dan berhtrbanlah," ia lalu berkata,

"Engkau shalat dan menyembelih (hewan Kurban)."2383

38355.Ibnu Basysyax menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, mengenai firman-

. Nya, ;a$ "#.F 
*Malu diilunlah shalat lcarena

. hrhanmu; dan- berhtrbanlah," ia berkata, "(Maksudnya

adalatr), ssrnbelihlah."23Ea

38356....ia berkata: Abdunahman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aban bin Khalid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku me,lrdengar Al Hasan berkata tentang ayat, ,t-
;1iii 49. *uot dtitranlah shalat larena Tuhanmu; dan

berhtrbanla&," bahwa (maksudnp adalatr) menyembe11r.rr23E5

38357. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman-Nya "il.#
;A$ *Maka dirilcanlah shalat karena Tuhanmu; dan

berhtrbanlah," ia berkata, "(Maksudnya adalatr) menyernbelih

hewan Kurban dan shalat pada hari Nahar."2386

33358.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur me,nceritakan ke,pada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

mengenai firman-Nya, ;Aii "il-F 
*Maka dirilcanlah

shalat karena Tuhanmu; dan berhtrbanlah," ia berkata,

"(Maksudnya adalatr) shalat Adha. An-nahr adalah

menyembelih hewan Kurban."2387

38359. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

Ibnu Al Jauzi dzlatn Zad Al Masir (91249)
Ibid.
Ibid.
Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (41534).

Abdnrrazzaq dalam tafsir (31467\.

23t3

23t1

2tt5
23t6

2rt7
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menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, mengenai firman-Ny4 ;Aii 42F "Maka

dirilranlah shalat lcarena Tuhanmu; dan berkurbanlah," ia

berkat4 '?enyembelihan hewan Kurban di Mina."2388

38360.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Su$6n, dfii Jabir, dari

Ilsimah, mengenai firman-Nya, $lr"g.,t* *Makn

diritcanlah shalat larena Tuhanmu; dan berhtrbanlah," ia

berkata,'?enyernbelihan hewan Kurban."23Ee

38361. Ati menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny^" ;Aii ^7_F 
*Maka diritcantah shalat karena

Tuhanmu; dan berhtibinlah," ia berkatq "sernbelihlatr pada

hari Nahar."23m

38362.Yunus menceritakan kepada$ ia berkata: Ibnu-- Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

mengenai finnan-Nya, $ti "r.,F 
*Maka dirikanlah

shalat karena Tuhanmu; dan b*kurbanlah," ia berkata

'Meiryernbelih hewan Kurban.''3el

Ada yzng mengatakan bahwa ini dikatakan kepada Nabi SAW,

karena ada orang-orang yang melaksanakan shalat untuk selain Allatt

dan menyernbelih rurhrk selain-Nya, maka dikatakan kepadanp,

'Tadikanlah shalafiru dan kurbanmu untuk Allah, karena orang yang

kufur terhadap Allah menjadikannya urtr& selain-Nya." Mereka yang

berpendapat derrikian melryebutkan riwayat berikut ini:

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (1013470) riunayat yang menyerupai4a, dan k mi
tidalr mncmrtannya dalan TSsir Mujahid.
Ltut Tafsir Al B oghavi (5 I 5M).
Al Baihaqi dalam ls-Snz an Al Kfira (9n5, riurayat yang menycnpainya.
Ibnu Al Jatfr &lam7.ad Al Masir (91249).

zltt

23E9

2390

2r9t
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38363. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wattb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakttr

menceritakan kepadaku 9T.Y**ad bin Ka'b Al Qarazhi,

tentang ayat, -1, sl,y@ 
"i'f,fi3laaA;" "sesungguhnya Kami telah memberiknn kepadamu sebuah

sungai di surga. Matra dirikantah shalat lrarena Tuhanmu; dan

berkurbanlah," ia berkat4 "(Maksudnya adalah),

sesunggUhnya ada orang-orang yang 'melaksanakan shalat

untuk selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah.

Dikarenakan Kami telatr memberimu sebuatr sungai di surga,

hai Muhammad, maka janganlatr engkau menjadikan shalat

dan berkurbanmu kecuali t ntuk-Ku."23e2

Ada yang mengatakan batrwa ayat ini diturunkan pada

peristiwa Hudaibiyah, yaitu ketika Nabi SAW dan para sahabatnya

dihadang dan dicegah mernasuki Masjidil Haram, maka Allah

memerintahkannya untuk shalat dan menyernbelih hewan Kurban, lalu

kernbali, dan beliau pun melaksanakannya. Mereka yang berpendapat

demikidi menyebutkan riwayat berikut ini:

38364. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhr

mengabarkan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyatr Al Bajali

menceritakan kepadaku dari sa'id bin Jubair, ia berkata: Ayat

ini, p$ q.F *Maka diritranlah shalqt karena Tuhanmu;

dan berlatrbiniah," (dit,runkan pada peristiwa) Hudaibiyah'

Jibril AS mendatangi beliau lalu berkata, "Sembelihlah (hewan

Kurban) lalu kembalilah." Rasulullah sAw pun berdiri lalu

menyampaikan l'*rutbah fithr dan nahar, kernudian shalat dua

rakaat, kemudian menuju hewan Kurban dan menyembelihnya.

Itulatr ketika Allah berfirman, ili; "r.# 
*Mala

,rr,,, tbnu Al Jauzi dalarn ?ad Al Masir (9t249) dan Al Qurthubi dalam lI Jami' li
Ahlum Al Qur'an (201220).
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. diril@nlah shalat parena Tuhanmu; dan berlatrbanlah.'a3e3

Ada yang mengatakan batrwa malcnalVa 
- 9:l'l',- maka

shalatlah dan berdoalatr kepada Tuhanmu serta mohonlah ke'pada-Nya'

Mereka yang berpendapat dernikian menyebutkan riwayal bqikut iili:

38365.Ibnu Humaid memceritakan kepada kami,. ia berkata: Malr,ai

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Sinan, dari.

Tsabit, dari Adh-Dhahhak, mengenai firman-Nya, "9-#
;2i3 "Mala dirilcanlah shalat parena Tuhanmu; dan

berhfibanlah,- ia berkata, "(Maksudnya a{alih), shalatlatr

Seorang atrli batrasa Arab me'ngatakan bahwa fiqpan"Nya'

Sti "dan berhtrbanlah" .,maknanya adalah, dan menghaqrykan,kc

arah Kiblat dengan hgwan Kurbanmu

Disebutkan bahwa ia mendengar sebagtan orang Arab berkata'

"Manaaziluhwn tatanaahar," yakoi, rumatt-nimatl ini 'saling;

berhadapan, Disebutkan juga bahwa seorang bani Asad berse'nirndung;

tv€jt#!' fi*i lfri
*Wahai Abu Hakam, apakah engkaupamaniyi' Muiatid,

Sementara pemulw warga Abthah saling berha'd.spon':23es

'-;l's4 ,3 6

2ty

2195

As-suyuthi &Ilam/;ubob An-l,fuqul (l l/23O, ia bcrkatd, "Di dalamya tctdapat

l.cjanggalan )ang s8ngat." Semntara itu, dalam Ad'Dun Al Mantsw, ia

*vila*ai"f trpaAa peryararry (Ib,nu Jarir Ath-Thabari) dan Ibnu

Mmdawaih.
As-Suyrthi dalan Ad-Dun Al Manuw (t/651), mnisba&mya kspada Ibml

AbiHatim.
Silakan lihat Ma'ani Al Qur'an karla Al Fuq(21296)
Bait syair yang dicantunkan oleh Al Farn adalah:"

#.J'?'*{t196
*Wahai Akt Haka n, ngbu ini. pamamyq Muj ali( 

"'Libtlism Al 'Arab (curi: /).

Jifiill"
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Menurut saya, pendapat )ang lebih tepat di antara pendapat-
pendapat id adalah pen{apat yang menyatakan batrwa malaranya
ad4dt maka jadikanlatr semua shalatnya murni untr* Tutranmu
bukep untuk sekutu-sekutu dan tuhan-tuhan selain-Nya. Begtu juga
Kurbanuru, jadikanlatr itu untuk-Np, b-ukan untuk bertrala-Hrala,
sebagai ungkapan kesyukuran kepada-Np atas anugerah kenruliaan
dan kebaikan kepadamu yang tidak ada taranya dan dikhususlmn
untukmu pemberian Al Koutsar (sebuah sungai di surga).

saya katakan bahwa initatr yang pating benar mengenai ini,
karena Allah swr mengabartan kepada Nabi-Nya sAw tentang
penghormatan-Nya terhadap beliau yang bertrpa pernberian-Np dan
pemuliaan-Nya, serta pernberian Al Kautsarkepadanya. Keurudian ini
disusul dengan firman-Np, ;iiii "r.# 

"Maka dirikanloh shalar
ksrena Tuhanmu; dan berlaffbanlih.. Dengan begitu, diketatrui
bahwa Allah mengkhususkannya dengan shalat untuk-Nya dan
berlcu6an sebagai belrtuk syukur kepada-Ny4 yaitu sstetah
diberitatlrkan-Nya tentang kenikmatan yang dianugeratrkan
kepadarila yakni dengan pemberian Al Kautsar kepadanya. Di sini
Allatr tidak mengkhususkan suatu shalat dengan mengesampingkan
yang lainnya, dan tidak mengkhususkan suatu Kurban dengan
mengesampingkan yang lainnya, karena ini sebagai anjuran untuk
mensyukuri nikmat.

Jadi, takwilannya adalah, sesungguhn),a Kami telatr
memberikan Al Kau*ar (sebuah sungai di surga) kepadamu, hai
Muhammad, sebagai nikmat dari Kami kepadamu dan penghormatan
kami untukmu, maka mumikanlatr ibadatr untuk ruhanmu dan
Lr*tususkanlatr shalatmu serta kurbanmu untuk-Nya, tidak seperti yang
dilakukan oleh orang yang kufu terhadap-Nya dan menyembatr
selain-Nya, serta menyembelih untuk para berhala.

Firman-Nya, /i:ii';5li;:7 €ry,,sesungguhnya orang-
orong yang membenci lcamu dialah yang terpurzs.,' Maksud lafazh
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-4e9 Sy "S"tungguhnya orang-orang yang membenci knmtt."

adalatr, sesungguhnya onuilg yang membenci dan memusuhimu, hai

Mutrarrmad,'j::ii'; "dialah yang ter?uras. " Maksud al abtar adalah,

yang lebih sedikit, lebih hina dan terputus, serta tidak ada penenrsnya.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksudnya. Sebagian

mengatakan batrwa maksudnya adalah Al Ash bin Wail As-Sahmi.

Mereka yang berpendapat demikian me'nyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

38366. Ali menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, /i:ii';Aa$ €ry "sesungguhnya orang-

orang yang membenci kamu dialah yang terputus," iaberkat4
, "(Maksudnya adalatr) musuhmu."23s

38367.Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaktr, ia berkata: Pmranku

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, menganai firrnan-

Nya" /i:ii'i -AAF, Oy*sr*ngguhnya orang-orang yang

. membenci kamu dialah yang terTnttus," ia berkata,

'Maksudnya adalatr Al Ash bin lVail.''3e

38368.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurralman menceritakan kepada kanti, ia berlcata: Su$ao
menceritalcan kepada karni dari Hilal bin Ktrabbab, ia berlrata:

Alru mendengar Sa'id bin Jubair'berlcata me,lrgenai firman-
Ny., hlii i6e$, 6y***ngguhnya orang-orang yang

menfunci kamu dialah yang terTnrttu,t' ia berlcata,

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (1013471) dan Al Mawardi &lalrn Aa-Miat wa Al
Uyun(6t356)
As-suynthi ddam Ad-Dnrr Al Manmr (8/653).

a%

an
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"Maksudnya adalah Al Ash bin Waif'23e8

38369.Ibnu Humaid menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Hilal, ia berkata:

' ' Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya,
/i5i';6eF" St "sesungguhnya orang-orang yang
membenci kamu diala,h yang terputus," ia berkat4 "Musuhmu,
Al Ash bin Wail, terputus dari kaumnya."23s

38370. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan lepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan ke,pada kami, ia berkata:
Warqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi

ry?r, dari Mujahid, mengenai lirrnan-Nya, i 4l;;:3 5L
lL)l "Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu

dialah yang terputus," iaberkata, "Maksudnya adalatr Al Ash
bin Wail, ia berkata, 'Aku pernbenci Muhammad, sedangkan

-9rang yang dibenci manusia akan terputu.r.,2400

3837l.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasan,

mengenai firman-Ny4 /j::iii4e$, Sy "S"rungguhnya
orang-orang yang membenci lamu dialah yang terputtts," ia
berkata, 'Maksudnya adalatr Al Ash bin Wail, ia berkat4 'Aku
pernbenci Muhammad, dia terputus, tidak punya penerus'."

Allah berfirman, h*i;.at.lF fly*S"runggrrhnya orang-
orang yang membenci kamu dialah yang terputus."

Qataddh berkatq "Al abtar adalah yang hina, kerdil, dan
rendahan."2sl

as Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al Uyun (6t356)dari ll<rimah.,te lbid.* Mulahid dalamtafsir (11757).
2$t As-Suyuthi dzlamAd-.DunAlMantsurQla02'). .
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38372. Bisyr menc€ritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentang ayat, hlii.;.Ae3,5L
*Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah
yang terwtus," ia berkata, 'Maksudnya adalah At Ash bin
Wail. Telah sarrpai kepada kami batrwa ia ber{<at4 'Aku
pembenci Muhanrnad t 

.ta4o2

38373.Yurus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
me,ngenai firman-Nya, hlii; <SS 5y *Serungguhnya

orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus," ia
bertata, "Ada orang yang berkat4 'Sesunggrrhnya Muhammad
adalah orang png terputus, sebagaimana kalian lihat, dia tidek
prmya pen€,nrs'. Allah berfinnan, /i:ii';46117 51,
'S*ungguhnya ofang-orang yang membenci. kamu dialah
yang terry*'.ta4o3

Ada yang me,ngatakan bahwa maksudnya adalah Uqbah bin
Abi Mu'ith. Mereka yang berpendapat de,mftian menyebutkan riwayat
berikut ini:

38374.Ibnu Humaid menc.eritakan kepada kmti, ia berkata: Ya'qub
Al Qummi menceritakan kepada kmi dari Hafsh bin Hurraid,
dari Syimr bin Atttiyah, ia bertata: Uqabatr bin Abi Mu'ith
berkata '"Tidak ada anak lalci-taki Nabi SAW yang hidup,
malca dia terputus.- Allah lalu memmmkan ayat,<)i;)a <)L
"Sesunguhnya orang-orong yang membenci kamu," ()raitu)

Uqbah bin Abi Mu'itb, fiii';"Dialah yang terputttsJz&

Ada fang me,lrgatakan bahwa mar.suanf adalah sekelompok

m' Ab&nrazzrq &ra- tafsir (3tN2).rc Lihat Taf$r efinwaq bm}.ru es"Sulrurhi d^lrm,Ad-Dlrr Al riowr (V653).
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orang Quraisy. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pe,lrdapat ini
adalatr:

38375.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud
menceritakan kepada kami dari ikrimah, tentang ayat, Jlftl'ujtt{,fifij*#t,arl:u,'ohf,;;?JlUr:,5t3fu_g
54i,tfit;'u-41'curS ;7f, ltK *Apatrah kamu tidak
memperhatilan orang-orang yang dibert bagian dari Al
Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan
mengatakan kepada orong-orang kalir (musyrik Malctcah),
bahw mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orsngyang
beriman." (Qs. An-Nisaa' [ J: 5l) Ia berkata: Diturunkan
berkenaan dengan Ka'b bin Al Aspaf. Ia datang ke Malclcatr
lalu berkata kepada penduduknya, *Kamikah png lebih baik,
ataukah orang yang terputus dari kaumnya ifit? Kami adalatt
oftmg-orang yang biasa berhaji, dan kami juga punya t€mpat
penyernbelihan hewan Kurban." Lalu dijawab, .Kalianlah
-yang tebitr Uait." Berkgnaan de,ngan itulah AUah meilrrunkan
ayat ini, dan berkenaan dengan orang-orang yang mengatakan
apa yang dikatakan tentang Nabi SAW itu, Allatr menurunkan
ayat, J'1'i( ;i, 6eF, Sy"Srrungguhnya orang-orang yang
membenci kamu diatah yang terpur*.ti40'

38376.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami qari Badr bin utsman, dari Ikrimatr,
mengenai firman-Ny4 /j:ii'; 5)rF Sy,,S"rrngguhnya
orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus,,, ia
berkata: Ketika diturunkan watryu kepada Nabi SAW, orang-
orang Quraisy berkat4 'Muhammad telatr terputus dari kita.',
Lalu turunlah ayat, hlli';-4till 5y ,,sesungguhnya

Ibnu Hibban dalam lsi-,slahih (14/534) dan Al Baghawi daram Ma'arm At-
Tanzil (41534).
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orang-orang yang membenci kamu dialah yang ter7nttus.,,
(Malcsudnya adalah, Allatl) bertata, ..Orang yang melrudutrmu
terputus adalah orang yang terputus.,rffi

38377.Ibnu Basysyrar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Adi menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin Abi Hind
memberitatnrkan kepada kami dari Ilcimah, dari Ibnu Abbas,
ia berkat4 "Ketika Ka'b Al As)rraf datang ke Makkatr, orang-
orang menemuinla, lalu berkata, 'Kami adalah orang-orang
yang biasa memberi minum dan tempat @agi jarnaatr haji),
semeNrtara engkau pe,muka warga Madinah. Jadi, kami png
lebih baik ataukah orang )Nang t€rputus dari kaurnnya itu, yang
melryatakan batrwa lebih baik daripada karni?, I(a'b
menjawab, 'Kalian lebih baik darinya'. Lalu turunlah ayat
kepada belias /i:ii';4*i $i,s"rrngguhnya orang-
orang yang membenci kamu dialah yang terputtts'. Diturunkan
pula kepada beliau, .rt ?lN6i(#V,J6_SlJLidr
'Apalcah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang dib,eri
bagian dari Al Kitab?' Hingga firman-Nya, t#
'Penolong'."'*' (e.. An-Nisaa' [ ]: 5 l-52)

Me'nurut saya, pendapat png benar mengenai ini adalah, Allatr
Ta'ala mengabarkan batrwa orang png merrbenci Rasulullah SAW
adalah orang yang lebih sedikit, hina, dan terputus. Itulah sifat setiap
orang yang me,mbenci beliaq walaupun a)rat ini ditunurkan bedcenaan
dengan orang t€rtentu.

2405

2q't
Al Mauardi MamAn-Nulcat wa Al Uyun (61356).
Al Haitsami dalamMawarid Azh-Znn,m (lI42,9).
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SURATI AL KAAHRUUN

,€ffi;;tJ,
i{ {;@ i'r#ti 35 { @ a*;ox $rjf

'ci,,*3i ii@ f*e+:6-11@*Ji: i'o*
@s.:ejK:#@'A

"Katakmtlah,'Hai orang.srcng lcnfit! Alru frnak al<fri

mmy errbah apa y atg llorrlw sertah. D mt llrlrrw ki<frrr
penyatrbah Tuharr yang alcu setrtah. Dan dlu finak penah

rnrrni aiti p eny artah q o y utg bnw setrt ah. D on l'arrnt
ttnak pemah (pula) nlrltiadi penyetrtoh Tuhan yang al<u

setrtah..llnailcm:rlahagclttvttwurdonmtulclculah
aganalal."

(Qs. Al IGaftnnrn [109]: 1'6)

Ketika orang-orapg musyrik menawarkan kepada beliau agar

mereka menyembatr Allah selama setahun, dan beliau hanrs
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mexryembah tutran-tuhan mcreka selama setahun jugq Allah
mqurunkan ayat kepada beliau guna memberitatnrkan jawaban untuk
mereka mengenai hal ini, $ *Katakanlah," hai Muhammad, kepada

orang-orang musyrik itn, yang me'rnintarnu rurtuk menyernbatr tuhan-

tuhan mereka selarna setahun sebagai ganti mereka me,lryembatr

Tutranmu selama setatrun, 4il4rS6- *Uot orang-orang fufir,"
terhadap Allah, it!#('"511 *Aht tidak akan menyembah apa
yang kamu sembah," png berupa tuhan-tuhan dan berhala-berhala

sekarang, 

"5Tl,'a:^JiA{S"Dan 
kamu bukan penyembah Tuhan

yang aht sembah," r-rt q*g. 7!Y'li/j*Oan aht tidakpernah menjadi
penyembah," nantinya i#e 

;'Apo yorg kamu sembah," aanum. -fj
';tt3i-':A 

-l9on lumu tidak pernah (pula) menjadi pmyembah,"
nantinya. 

"j|l:(,"Tuhan 
yang aht sembah," sekarang dan setertrsnya.

Dikatahannya hal ini karena khithab ini dari Allah kepada
Rasulullah SAW mengenai sejumlah orang muslrik, sebab telatr
diketahui bahwa mereka tidak akan pernah beriman, dan i$ sudah

diketahui di dalam ilmu-Np, maka Allah me,merintahkan Nabi-Nya
SAW agar membuat mereka putus asa atas keinginan mereka, dan

meirceritakan perihal mereka, batrwa hal itu tidak akan pematl terjadi
dari beliau, dan tidak pula dari merek4 kapan pun. Allatr juga telatr
mernutuskan harapan Nabi SAW akan keimanan mereka dan
kebeirrrtungan mereka selamanya, sehingga mereka tidak akan pernatl

beruntung dan berhasil, hingga sebagian mereka tewas dengan se,lrjata

dalam Perang Badar, dan Sebaglan lain mati sebelum itu dalam
keadaan kafir.

Pendapat kami dalam hal ini dinptakan pula oleh para atrli
tafsir. Mereka yang berpendryat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat bcrikut ini:

38378. Muharrmad bin Musa Al Harasyi menceritalcan kepadaku, ia
berkata; Abu Khalaf menceritakan kepada kami, ia berkata:
Daud menceritakan kepada karni dari Ilcimah, dari Ibnu
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Abbas, bahwa omng-orang Quraisy me,qianjikan kepada

Rasulullah SAW untuk memberikan sejumfah harta kepada

beliaq sehingga beliau akan melrjadi orang prling kaya di

MakkalL menikabkan beliau dengan wanita mana saja yang

beliau keheNrdaki, dan mereka patuhi (sebagai

Merekaberkata, "Ini untukmu di sisi kami, wahai Muhammad.

Berhe,ntilah engkau dtri me,lrcelia tuhan-tuhan kami, d'n
janganlah e,ngkau menjelek-jelet&annya. Tapi jika kau €nggan,

kami tawarkan kepadamu satu tawarao, 1laitu yang

mengandrmg ftsfaikan bagimu dan bagr kami." Beliau lalu

bertanya,

ee6
"Apa ifit?"

Mereka berkata 'Engkau me'qrembah tuhan-tutran kami

selama setahun, }laitu Lata dzm, Uzza, dan kami me,lrye,lnbah

-.-Tuhanrnu selama setahun." Beliarr talu berkata,

;:'*b e3t1'*:i &
"(Twrggu), sampai ahr melilnt aPa yang datang dai sisi

Tuhanht."

I^alu datanglah wahyr dtri Iauh Mahtuzlt 6i,4iiq{f-3
"Katakanlah, 'Hai orang-orang kafir'." (surah Al Kaafirutn)

Allah juga menurukan aya! *gfe .AtfrfY ;tfi'frif S,
*Katalranlah, 'Maka apakah lconu menytrtrt aht menyembah

selain Allah, hai orang-orang yng fidak berpengetahuan2"

Hingga firman-Nya, e#iC{S "Dan hendaklah kamu

termasuk orang-orang yins bersyuhr." (Qs. Az-Zwar l39l:
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38379.Ya'qub merrceritakan kepadalcu, ia berkata: Ibnu Ulay5rah

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia
berkata: Sa'id bin Mina (maula Al Bakhturi) menceritakan

kepadaku, ia bertata: Al Walid bin Al Muglriratr, Al Ash bin
Wa'il, Al Aswad bin Al Muththalib, dan Umalyah bin Khalaf
berjumpa dengan Rasulullah SAW lalu mereka berkata, "Hai
Muhammad, mari, kami akan me,lryerrbatr apa yang engkau

se,nrbah, dan engkau juga menye,rrbah apa yang kami sembah.

Kami akan menyertakamu dalarn semua unxnn kami. Jika

apa )rang engkau bawa itu lebih baik daripada apa )ang ada

pada kami, maka kami telah turut serta di dalamnya dan

mengarnbil bagian kami darinp- Begitu juga bila ryayatgada
pada kami lebih baik daipada rya yang ada padamu, berarti
e,ngkau telah tunrt serta dalam perkara karrri dan mengambil
bagiarmu darinya." Allah lalu menunrrkan ayLL ,:i!s
6ir4n "Katakanlah,' Hai or(mg-orang fufir. . .t .:t24@

Firman-Ny4 giA; KyK "(Jntubnulah agamamu, dan

untukhrlah agamaht," maksudnya adalah, rmtuknulatr agamamu,

sehingga kamu tidak akan pernah meninggalkanny4 kare,na itu telah

dicapkan kepadamu dan telah ditetapkan bahwa kamu tidak akan

melepaskan diri darinya Karnu j'rga akan mati dalam keadaan

merneluknya. Bagiku adalatl ag:rma yang kini aku peltrk, dan aku tidak
akan pernah meninggalkanny4 kare,na telah ditetapkan di dalam ilmu
Allah terdahulu, bahwa aku tidak akan berpindah darinya kepada

selainnya.

38380. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

Ath-Thabrani dalamAl Mu'jan Ash-Shaghir (2l $ dan As-Suyuthi daleo Ad-
Dun Al Mantsur(8165$.
Ibnu Abi Hatim dalam afsir (lOB47l) dan Al Bagbawi daJram Ma'alim At-
Tanzil $1535).

2108

24o,
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mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

tentang firman effau yie; #2K "Untubrrulah agamamu,

dan untukkulah agamah4" batrwa beliau mengatakan ini

Lebih jat ia berkata, "Orang-orang Yahudi hanya

menyembatr Allah dan tidak musyrik (tidak
mempersekutukan), hanya saja mereka mengingkari sebagian

nabi dan apa-apa yang mereka bawa dari sisi Allah,
mengingkari Rasulullah dan apa-apa yang beliau bawa dari sisi

Allah, serta me,mbrmuh sejumlah nabi secira zhalim dan

melampaui batas. Kecuali segolongan yang tersisa, hingga
munculnya Bukhtanashar, mereka berkata, 'Uzar putra Allab
penyeru Allah'. Namrm mereka tidak sarnpai menyenrbahnya

dan tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh
kaum Nasrani, yaitu berkata, 'Al Masih adalah putra Allah',
dan mereka menye,mbabnya.-2alo

.$ebagran ahli bahasa Arab mengatakan bahwa pengulangan

redaksi irt#(3,:A* *Ahr tidak akan menyembah apa yang kamu

sembah," dan yang setelahnya merupakan bentuk penegasan,

sebagaimana firman-Nya, tA Fteq@ f- A'ii,$ "Karena
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,. Sesungguhnya

sesudah kesulitan itu ada kemudahan" (Qs. Al hsyiraah [9a]: 5-6)
dan nrman-Nya. *iliqq!;i3 @;-r;ti 3;;1i "Niscaya
lcamu benar-benar akan melihat Neraka Jahanam, dan sesungguhnya

lcamu benar-benar alun melihatnya dengan 'ainul yakin." (Qs. At-
Takaatsur ll02l:6-7)

000

2'tr0 Kr-i tidak meneunrkan atsar irti dalatn referensi-referensi yang ada pada
kami.
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SURAH ANT,NASHR

effi;;t*_+

tt fr ifr *",

O o;t"i,rtli (4;, @ Fr, ;rt ;-;, l/tiy
e

irLL dyiti!,,$A;*6
@'5'3

"ASabila tc,lah dntmg petolongan Alldh dmrkemenangmt,
ilm l<tnru lilwt manusia m*ntk dgcttvt /.Jlah ilengan

bubondong.bondong,malicbertlrsbihlahdrrrlgornmrrrwii
Tuhanrmt dm nwlwrrlah arnpun lcepada.Ny a.

Sesnnggahny a Dio adf,lah Maha P enqbna tobat.r,

(Qs. An.Nashr [110]: 1.3)

Maksudnya adalatr, apabila telah datang pertolongan Allatr, hai
Muhammad, terhadap kaummu dari suku euraisy. 'v3() ,,Dan

kemenangan," yaitu penaklukan kota Makkah. ,rlSiZr4Si ,,Dan

lramu lihat manusia," dari berbagai lapisan bangsa Arab dan kabilah-
kabilatrnya termasuk ahli Yaman dan kabilatr-kabilatr Nizar. <r;Lf,



$,rrdhA,nNadu

Lij,fi *l,g *Masuk agama Allah dengan b*bondong-bondong."
Ke dalam agama Allah )"ang AUah mengutusmu dengannya, dan

kepatntranmu yang menyeru mereka kepadanya $l *nntondong-

bondong," )akni zumaran (berbondong-bondong), rombongan derri

rombongan

Para ahli tafsir berpe,ndapat sebagaimana kami kemtrkakan

tadi.

Riwayat-riwayat png sesuai de,ngan pendapat kami mengenai

firman-Ny4 'Cfitt;fr';iL1t1L "Apabila telah datang

pertolongan Allah dan kemenangan " adalah:

38381.A1 Harits me,nceritakm kepadaku, ia berkata: Al Hasan

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa me,nceritakan

kepada kalni dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, mengenai

firman-Nvq'C.jif(t ;fr ';:GtiL *Apabita tetah datang

pertoloigan Allah fun kemenangan," iaberkata, "(Maksudnya

adalah) penaklul&an kota Makkah.-2al I

38382.Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

me,nge,nai firman-Ny4'C-iltr1- ;tf 3-5 {u/tiy*,epabita telah

datang p*tolongan Allah dan kcmenangan," bahwa

ke,me,nangan adalah ketlra Allah mernberikan lemeirangan
kepadanya dan me,nolongnla2al 2

38383.Isma'il bin Musa me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Husain bin Isa At Hanafi me,ngabarkan kepada kaud dari

Ma'mar, dari Az-Zrhi, dari Abu Hazim, dari Ibnu Abbas, ia
berkata, 'I(etika Rasulullah SAW di Madinah, tiba-tiba beliau

berkata, :

Mujahid dalam tafsir (1158).
Kami tidak menemrkan atsar irti dal"m referensi-refererci yang ada pada

kalrd.

24lt
24t2
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ft Uiiv ,:;ittt :,';:io ,:i hr ,;rf ii,r

'Allahu akbar, allaahu akbar. Telah datang pertolongan Allah
dan kemenangan, dan telah datang para ahli Yaman' .

Lalu ditanyakan, 'Wahai Rasulullatr, apa maksudnya atrli

Yaman?' Beliau menjawab,

*r;-'^:3Jt, ,g3-h;)r ;&+ q {&ru'^;4:ri;
.ta

'Su:atu lwum yang hatinya lembut dan karakternya santun.

Keimanan adalah Yaman, dan hilonah adatah Yaman'.'2413

38384.Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Daud

menceritakan ke,pada kami dari Amir, dari Masruq, dari

Aisyatr, ia berkata: Rasulullatr SAW sering mengucapkan,

eu--1).irror;i,

"Maha Suci Allah dengan segala pujian-Nya'.

#t'*ir:fu';;ll
'Aht rnemohon ampun kcpada Allah dan bertobat kepada-

Nya'.

Aku pun bertanya, iWahai Rasulullah, aku melihatmu banyak

mengucapkxr, )$.2ilr ir;.i dan 1-ltl -.'#:h !ltu"'i "11sy

memohon ampunan kepada Allah dan bertobat l<epada-Nya"

dm "Maha Suci Altah dan segalapujian-Nya."

Beliau lalu bersabda"

; L1<i tiJ-i:, ti1 ,ii G tb ,stL ,i, ;: G?
2413 Abu Ya'la Al Maushali dalam Al Musnad (41384).
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Muslim dabn Ash-Shahri (lB5l),Ibmr Hajar d^lalrnAl Fath (8fi3$. dan Al
Baghawi tn Ma'alim At-Taruil (41542).

Ahod dzlamAl Musnad (d35) scrrya ihr.

ql-f;'-rJ ,il'*'liri:;zalt ,e;i?'; ittt ot;) :Ji

o9:i66i $1 -k A-'CJr$ ;fr '; iLl t:lL

$6 sa ry7,i1ut3 q .q6 @ (rJ S *2 c
'Tuhanka membeitahuht bahwa aht akan melilrut tanda

(kcmatianht) pada umath4 dan bila aht telah melihatrya

maka aht memperbanyak ucapan subhaanalaah wa bihamdih,

dan astaghfitttllaah wa atuubu ilaih. Sungglth, aht telah

melihatnya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan

, kcmenangai, yaitu penaWulcan Makkah, dan kamu lihat

manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,

maka benasbihlah dengan memuii Tuhanmu dan mohonlah

amlrun kepada-Nya. Sesunggshnya Dia adalah Maha

Penerima tobat'."2414

33385.Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Daud me,nceritakan

kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah, dari

Nabi SAW, riwayat serupa2als

38386.Ibnu Al Mutsanna me,nceritakan kepada kalni, ia be'lkata:

Abdul Wahhab me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

mexrceritakan kepada kami dari Amir, dari Aisyab, ia berkate

"I{abi Allah SAW, sebelum ke,matiamrp, banf'ak

mengucpkaq

#)ir or;l1.,

'Maha Suci Allah don dengan segala puiian'Nya'. " Lalu

2ata

2'tl,
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dikerrukakan m€,lryenryai riwayat tadi.2al 
6

38387.Ishaq bin Syatrin menceritalcan kepadaku, ia berkata: Khalid

menceritakan kepada kami dari Daud, dari Amir, dari Masnrq,

dari Aisyah, dari Nabi SAW, riwayat serupa.2ar7

38388.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari lkrimah, ia
berkata, "Ketika dihrunkannya ayat, Ufi(t ifi';{U/t',;y
'Apabila telah datang pertolongan Aiah dan lcemenangan',

Nabi SAW bersabda,

d, #li;: ,c,Jt;e yat';:ie
'Telah datang pertolongon Allah, telah datang kemenangan,

dan telah datang ahli Yaman'.

Para sahabat lalu bertanp, 'Wahai Nabi Allah, rya itu ahli
Yaman?' Beliau me,njawab,

'-*;;'-;?.it r,gu;-iC1'J&+ A,i.* -e;rl

'Hati mereka lenktt dan karalaernya santun. Keimanan

Adaprur mengenai penalarilan firman-Nya, (Li
"Berbondong-bondong,u oleh para ahli, telah dikemukakan, dan telah

diriwayatkan, antara lain:

38389. Al Harits menceritakan ' ke'padaku, ia berkata: Bisyr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yadd menceritakan

kepada kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami,

ia berkata: Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi

2af6 Ibnu Hibban dalamlsi -Shardh (148.23).
zon lb.d.
24t8 Al Haitsami dalanMajma'Az-fuwa'id (10/55) dcngan lafazhnya, Aen Musnad

Abi Ya'la (4138/.) nrnyenrpainya.
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Najih, dari Mujahid, mengenai firman-Nya, 6j ,$ qr. C
"Agama Allah dengan berbondong-bondong,l' ia berkata,

'T.ombongan demi rombongan.''al e

Firman-Ny4 E3 -qe 'tMaka bertasbihlah dengan

memuji Tuhanmu," maksudnya adalali,, maka bertasbihlah kepada

Tuhanmrl,agungkanlah Dia pujilatr Dia, dan bersyukurlah kepada-

Nya atas janji yang telah dipenuhi-N1a untulcrnq karena

sesungguhn)ra pada saat itu engkau pasti berjumpa dengan-Nya dan

akan merasakan kematian yang telah dirasakan oleh para rasul

sebelumrnu

38390.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratunan menceritakan kepada kami, ia berkata: Suqnan

menceritakan kepada kami dari Habib, dari Sa'id bin Jubair,

dari Ibnu Abbas, batrwa Umar bin Ktraththab RA bertanya

kepadq mereka mengenai firman-Nya, 6Sfft ;ti'; 1/$y
*Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,"

mereka berkata, '?enaklukan berbagai kota dan bente,ng."

Umar berkata" "Engkau, wahai Ibnu Abbas, bagaimana

me,nunrtnu?" Aku menjawab,'Ini adalah p€rumpamaan rmtuk
Muhammad SAW, sebagai pemberitahuan tentang ke,matian

dirinya."2azo

3839l.Ibnu Baslayar menceritakan kepada kami, ia berlcata:

Muharmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Sa'id
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Umar bin Khaththab RA
pemah mendekatinya, lalu Abdurralrman berkat4
"Sesmgguhnya kami mempunyai anak-anak yang sepertinya."

Umar lalu berkat4 'Y4 sebagaimana kau ketahui." Umar lalu
bertanya kepadanya tentang firman Allah, ;rt';l/$y

2ofe tvtuiahid dalam tafsir (l/758).
2420 Al Bulfiari dalamlslr,si ahih (4ll90l).
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'CAV "Apabila telah datang pertolongan Allah dan

kemenangan." (Surah An-Nashr). Ibnu Abbas berkata,

"Ajalnya. Allah memberitahukan itu kepada beliau." Umar
berkata, "Tidak ada yang aku ketahui dari itu kecuali seperti

yang engkau ketahui.-2421

38392.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Ashim, dari Abu
Razin, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'umar RA berkata, 'Apa
itu?' Yalmi, 'e-IfG ii;t1ft/$y'Apabila telah datang
pertolongan Allah dan kemenangan'." Ibnu Abbas berkata,

"Ayat,'6-If(, ;i|-:'{GtiL'Apabila telah datang
pertolongai Allah dan kemenangan'. Sampai, ijll:itj
'Mohonlah ampun kepada-Nya', maksudnya adalatr,

sesungguhnya e,ngkau akan mati." umar lalu berkata, '"Tidak
ada yang kami ketatrui dari itu kecuali sebagaimana yang

e,ngkau katakan.-2a22

38393.Ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dari Suffan,
dari Ashim, dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas, ia berkata"

"Ketika dittuunkan ayat,'CA(t ifrj;,itltlsy'Apabila
telah datang pertolongan Allah dan kemenangan', Nabi SAW
tahu bahwa itu merupakan berita tentang kematian dirinya,
maka dikatakan kepadany4'C3{b ;rt'; {Q$y',apabtla
telah datang pertolongan Altai dan kemenangan. . .' .'.2423

38394. Abu Kuraib dan Ibnu W'aki me,nceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami
dari Atha bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

ia berkata, "Ketika turun ayal, 'CA5 ifr';{tlrly
Ahnad dzlam Fadha'il Ash-Shahabah (21962).
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (81577), menisbatkannya kepada Abd
binHumaid.
Ahmad dalam Al Musnad (l l3M).

242t

2122

2423



&ruriAn Nddr

'Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan',

Rasulullah SAW bersabd4

{;tcut Gt'&,FlfAfn
'Telah diberitahukan berin leematian dirifu k p"dahl
Seakan-alcan aht mati pada tahun iTrrt.t:2424

38395. Muharnmad bin Sa'd me,lrceritalcan kepadalcq ia berkata:

Ayahl$ menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

mexrceritakan ke,padaku, .ia berkata: Ayahku me,lrceritakan

kepadaku dari ayalurp, dari Ibnu Abbas, me,lrge,nai firman-

Nya, 'CJf6;"i';{G$L *Apabita tetah datang

pertolongan Allah dan kemenangan," ia berkata, *Itu adalah

waktu diberitakannya kepada beliau te,lrtang kematian dirinya

Allah berfirman, Li;,t iA q) eO['i-,it1i $, 'Ko*u
tihdt manusia mast* agarna Allah dengan berbondong-

bondong', 1lakni Islarnnya panusi4 maka itulah saat tibanya

, ajalmu. (6Stz i3tiilUlSE*6 'Maka

., bertasbihlah dengan memuii Tuhanmu dan mohonlah ampun

lcepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerfuta

tobat'.'2425

38396. Abu As-Sa'ib dan Sa'id bin Yahya Al Umawi menceritakan

kepadakq keduanya berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan

kepada kami dari Al A'masy, dari Muslim, dari Masuq, dari

AisyalL ia berkatq 'Tasulutlah SAW sebelurn me,ninggal,

Ahmad dalam l' Musnad (ll2l7) &r Al rlaitsami daWMajna' Az-Znva'id
('7n4).
As-Suyuthi da/rern Ad-Dun Al Mantsur (51577) riwayat yang reryerryainya'
ia rcnisbatkannya kepada Abdbin Hu'rnid"

2121
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|$ r'r{r,'!'.$Ll,:g:;.,:r'*t:t uaL
'Maha Suci Engkau, ya Allah, dengon segala pujian wttuk-Mu.
Aht memohon ampun kepada-Mu dan benofut kqada-Mu'.

Aku prur bertanp, 'Wahai nasufuffAU Takah kalimat-kalimat
ini; yaog banr-batr ini sering engkau ucrykan?' Beliau
menjawab,

;'1';1Q$y:r i:il gfJ-Yrtiy,j,l G'd* d;.t+i
-'c-1ir'

'Telah ditetapkan bagi tmda (kematianht) pada umatht.
Apabila telah melihatrqw, nea ahr mengucapkannya, yaitu
apabila telah daang pertolongan Allah dan
kemenangan...'.'Qa6

383g7.Yahfra bin Ibrahim Al Mas'udi me,qceritakan kepadaku, ia
berkata: Ayahku me,lrceritakan kepadaku dari ayahnya dari
kakeknya, dari Al A'masy, dai Muslim, dari Masnrq, ia
berkata: Aisyah berkat4 "r{ku tidak mendengar Rasululla}r

SAW semenjak dituruokan kepadanya ayat, ;,fr;-;r{(tly
'CSf(t 'Apabila telah datang pertolongan Altah dan

ksnenangan', kecuali meirgucapkan,

,)'jtt "a;rt/4;-3 rt, lxr4*
'Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan dengan segala
pujian untuk-Mu. Ya Allah, ampunilah ahi.>i427

38398. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Numair
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Muslim, dari

Al Mawardi dalanAn-Nulat wa Al Uyun (61361) dengan lafazhnya.
Al Buhari pada kitab: Tafsir Al Qur'an (4/190).

2425
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Masnrq, dari Aisyatr, dari Nabi SAW, riwayat yang sarna.'428

38399.Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

' menceritakan kepada kami 'dari Manshur, dari Abu Adh-

Dhuha dari Masruq, dari Aisyqh,' ia berkat4 "Rasulullah

J,'irt ei,:+i;r'*t:t uAL
'Maha Suci Englcau, ya Allah, dengan segala pujian unruk-Mu'

Ya Allah, ampunilah aht'.

Beliau menalondlkan Al Qu1' 11r.'alze

38400. Ya',qub bin Ibratrim me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulay5rah menceritakan kepada karrd dari Dau4 dari Asy-

Sya'bi, ia berkata: Daud berkata: Aku tidak me'lrgetahuinya

selain dari Masnrq, 
-Asy-Syabi 

berkata: Mungkin ia
memang meriwayatkannya dari Masru5, dari Aisyah, ia

U;rfata'S.asulullah SAW sering me,ngucapkan"

*t'*fif i:e,,| q*;tii,r o4,
'Maha Suci Allah .dan dengan segala puiian'Nya- Aht

memohon amryn kcpada Allah dan bertobat kepada-Nya' .

Aku pernatr berkata, 'Fngkau sering mengucrykan ini'. Beliau

pubersabda

Al Bul$sri dalam lsi.$i ahih (4ll90).
Ibid.

2a2a
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*?, t\ n1l, ,i!t €.7>a urL ,it ;?i i ,j: ot

'tJ ,J.ti; ,tk 'it-ii,;:,Lii ,b;4i,| ol t)at'a\
'Ff6 fi j-:rit/;6y,6f,

'sesungguhnya Tuhanht telah memberitahuka, bahwa ahr

aksn melihat tanda (kcmatianht) pada umatht, dan

memerintahkanht apabila telah melihat tanda tersebut, agar

bertasbih dengan memuji-Nya dan memohon ampun kepada-

Nya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima tobat. Sungguh, aht
telah melihatnya, yaitu apabila telah datang pertolongan Allah

dan kemenangan'.'2430

3840l.Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashim menceritakan

kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Ummu Salarnatr, ia berkata,

"Rasulullah SAW, pada akhir usiany4 tidaklah beliau berdiri

dan tidak pula duduk, tidak pergi maupun datang, kecuali

mengucapkan,

+:;':t 'n'r 
ilf,"l

'Maha Suci Allah dan dengan segala puiian'Nya'.

Aku pun berkata, 'Wahai Rasululla[ sungguh engkau banyak

mengucapkan, )$.1iirr og .-1. Tidaklah engkau pergi dan

datang, tidak pula berdiri maupuo duduk, kecuali engkau

mengucapkannya'. Beliau lalu bersabda"

qr-'"t;l
' Sesungguhnya alat diperintahkan melahtkannya'.

2430 Ibnu Al Mubarak dalam Az-hthd (11398) dan Abmad dzlan Al Musnatl
(6/r84).



Beliau kemudian merrbacakan aya! lSfG ;ti'; it/tiy
'Apabila telah datang perrolingan Allah dan

384}2.Ibnu Hurraid me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: salamah

menceritakan k pad" kami, 'ia berkata: Ibnu Ishaq

me,lrceritakan kepada kami dari sebagiah sahabatqr4 dari Atha

bin Yasar, ia bertata' "Surah 'C-;f(t ;;r3:;'$$y'lpatila
telah datang pertolongan Allih dan kemenangan', semuan)'a

ditunrnkan di MadinalL setelah penaklulkan Mat*ah dan

masuknya manusia ke dalam agama Islam. Allah mengabarkan

kepada beliau tentang kematian diri beliau."2a32

38403.Ia berkata: Jarir me,lrceritakan kepada kami dari Mughirab' dari

Ziyadbin Al Hushain, dari Abu Al Alilah' ia berkata, 'I(etika
ditnrnokannya ayat, 'r56;f ';iUl$y 'Apabila telah

datang pertolongan ,lilan dan kemenangan', dan diberitakan

kepada Nabi SAW te,lrtang kernatian dirinya, maka tidaklah

beliau berdiri dari tempat duduk dan duduk di suatu tempat

duduk kecuali me,lrgucapkao,

'!:jlJf ,L il ! rrt v bf ii:f ,'1ry;,':t'"*tt UAL
-fit'*ir:

'Malu Suci Engkau, yang Allali, dan dengan segala puiian

untuk-Mu. Alat bersaksi bahwa fidak ada sesembahan yang

haq selain Engkau. A,hr memohon ampun kepada-Mu dan

bertobat kcpada-Mu'.' i2433

&.rfiAn Nadtt

Ibnu Katsir dalam tafsir (141494).

As-Suynthi dularr. Ad-Durr Al Mantur (9/059), renisbatkarnya kepada Ibnu

Jarir.
At-Tirmidzi dalamls-Sunan (51494, no. 3433) dari Abu Hurairab, ia berkata'

'tladib mi hasan ghanb shahih dari jalur ini. Namrq kami tidak

mcngetahuinya dari hadits Suhail kccuali &ri jahr ini."

2131
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38404....ia berkata: Al Hakam bin Basyir meNrc€ritakan kepada kami,

ia berkata: Arnr me,lrc€ritakan kepada kami, ia berkata, 'I(etika
atnnn*aorya aW'CS(G ;fr';it/tiy'Apabita telah

datang pertolongan lllah dan kemenangan', Nabi SAW

banf'ak me'lrgucrykan'

'c. |f ,fit r,P'J-t d. *t'*; {q;i'*ll UAL

€')t'rifir
'Maha Suci Engkau, la Allah, dan dengan segala puiian

kepada-Mu. Ya Tuhanht, amlrunilah aht dan terimalah

tobatlat. Sesungguhnya Engkau Maln Penerima tobat lagi

Maha Penyayangt:t2434

38405. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me'lrceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentang ayat, ;"i3:;{GliL
UJflt 

*Apabila telah datang pertolongan Aliah dan

,ni."rongor," hingga affiir surah, Ibnu Abbas b€rkat4 *Surah

ini adalah tanda dan batasan yang ditetapkan Allah antara Dia

dan Nabi SAW, yakni, e,ngkau tidak akan hidup setelatr ini

kecuali sebentar'."

Qatadah berkata, 'Demi AllalL tidddah beliau hidup setelah

itu kecuali sebe,lrtar, kemudian beliau SAW wafat-'243s

38406.Ibnu Humaid mencEritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

me,nceritakan kepada kami dari Abu Mu'adz Isa bin Abi Yazid

Abu Ishaq, dari Abu Ubaidalr, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata'

'I(etika diturunkan afi, 'C3{b fi';iG$L 'Apabila

telah datang pertolongan AUah dan kemenangan', beliau

Ahmad dalan Al Musnad (l R92) myerupairya
As-suyrthi dzlem Ad-hm Al Muttsur (8/660) dan Al Ahrsi dalam Ruh Al
Ma'ani(301255).

ull
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L-tr',!11.{-J- r,;.';pt'"di rr*Z-:t'*l:t UAL
)'-,,ar

'Maha Suci Englcau, la Allah, dan dengan segala pujian
kepada:Mu. Ya Allah, ampunilah aht. Maha Suci Engkau
wahai Tuhanht, dan dengan segala'pujian kepada-Mu. Ya

Allah, ampunilah alar Sesungguhnya Englau Maha Penerima

tobat lagi Maha Pengampttn;3fl436

3S4lT.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ulaid me,nceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

mi:ngenai fimran-Ny4 USib ;$'; it/ tiy*,ep a bi I a t e I ah

datang pertolongan Allah dan lcemenangan," batrwa surah ini
merupakan tanda bagi Rasulullah SAW.2437

3840&l{uhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritalon
kepada kami, el fiarits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa

menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allah,'CSfV ;tfr;:;iU/tiy
"Apabila telah datang pertolongan Allah dan lcemenangan," ia
berkata, "Maksudnya adalah, ketatruilatr, saat itu engkau akan

. .rnl:ggal.'oo"

Firman-Nya, i?l3$ "Dan mohonlah ampun lcepada-Nya,-

SrschAn Ncshr

memperbanyak uoapan,

trl
t-

c9,u,xtl'*t$tUlirttrd.'i,"#

2116

2137
As-Suyuthi dalanAd-Durr Al Mantsur (8/663).
Lihat riwayat yang rrEnyerupainya dalam An-Nulcat wa Al Uyun karya Al
Mawardi (6/361).
Mujahid dalam tafsir (l/758) dan As-Srrytrthi dalan Ad-Durr Al Mantsur
(8/65e).
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maksudnya adalah, dan mohonlah kepada-Nya agar mengampuni

dosamu.

Firman-Nya, ($SlL':iL "sesungguhnya Dia adalah

Maha Penerima tobat," maksudnya adalah, dia tempat kenrbali bagi

hamba-Nya" yang me,lraati apa yang disukai-Nya. Huruf ha' pada

lafazh i3y"sounggrhnya Dia," adalah Allah 'Azzawa Jalla.

0G0
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St,RAH ALLAHAB

,1 a'-c, ltc La 6r €D #; 4,lr'^; *
.i @ v.#i itg il'?irr@ y' 36 6$!4" @

./a a\ o/ 1/yu,-Fr-b)fi
"Binasalahlcpfua tanryut Abul.rahab dart ses'mggulmya ilia
alrrlnbdrnaso-TidnkJahberf aedahl<epadmuyalwrtnbendmqa
ilmt apa yorrtg ia usahalcan. Kelak ilia al<frn nlusl.i/r-l<E dolaffr

api yongbugejolak Dar. (begJt't fufu) istrinyo, perrtawa
l,fryu bal<flr. Y at g di le}rzrrla aih toili dmi sabut."

(Qs. Al.I^ahab [11U: 1.5)

Maksudnya adalah, mertrgilah kedua tangan Abu Latrab, dan

merugilatr dia.

Firman-Nya , (i V4 ,tT'i gS "Binasalah kcdua tangan



f$s*A/ir:Ilrrtut,

Abu Lahab dan sesungguhnya dia akant binasa," maksudnya adalah,

binasalah perbuatannya.

Sebagian ahli bahasa Arab m€,ngatalon bahwa firman-Nya,

$t# $f'l * *Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan

sestigguhnya dia akan binasa," me,n4)akatl doa kebunrkan baginya

dari Allah.

Firman-Nya, $15 *Oo, sesungguhnya dia akan binasa,"

merupakan khabar Oerita).

Disebu&an bahwa dalam qirab, Abdullah , qii / *Jrr;-'*
'binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia telatt

binasa". Masuknya l-i "telatr" di sini menunjukkan bahwa ini adalatr

khabar (b€rita), seperti ungkapan seseorang kepada orang lain'

ahlakallaah wa ahlaftaka "s€,moga Allah mernbinasakanrnu, dan

sungguh Dia telah membinasaknnmu"; ja'alakallah shaalihan wa qad

ja'alak "semoga Allah me,njadikanmu onmg shalih, dan sungguh dia

tetatr menj adikanrnu shatih':.243e

Pendapat kami t€ntang makna firman-Ny4 },tT'i g3
S|*/rir*alah kedua tanganAbu lahab dan sesunggihnya dia akan

binasa," se,nada dengan pend4at para ahli tafsir. Riwayat-riwayat

yang sesuai denganpemalcnaan ini adalah:

38409. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia bertata: Sa'id menceritalen

kepada kami dari Qatadalu tentang ayat, Si rT ,;T'i i:3
"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan s*unggulmya dia

akan binasa," ia bertata, 'Maksudnya adalah mertrgi dan

binasa''m

38410. Yunus me,nceritalcan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

Lihil Ma'ani Al Qur'an karya Al Fana (31298) d$ Al Bahr Al Mfiith
(10/516).
Al Mawardi dabmAn-I{ukatwa Al Uyn (6t362).

2419
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mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

tentang firman Allah, S;,r4 6f"; i} *Binasalah kedua

tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa," bahwa

at-tabb adalatr al khusraan "kertrgian". Abu Latrab berkata 1

kepada Nabi SAW, 'Hd Muhammad, apaymrgakan diberikan
' ' kepadaku bila aku beriman kepadamu?' Beliau menjawab,

o.4LJt *;ts
' Sebagaimana diberikan lcepada lcaum muslim' .

Abu Lahab bertanya lagi, 'Tidak adakah kelebihan untultcu
dibanding mereka?' Beliau balik bertanya,

\\ifi 7r'rlii
'Memangnya apa yang kau inginkan?'

Abu Lahab berkata, 'Sungguh, agarna ini benar-benar telah
binasa bila temyata alcu sama dengan mereka'

eUan pun menurunkan ayat, 

"J 
,tl'i i*'Binasalah kcdua

tangan Abu Lahab', karena api yang telah dilakuk^.;:2441

38411.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,
mengenai firman-Nya, # $i'i {..3 "Binasalah kedua

tangan Abu Lahab," ia berkata, "(Maksudnya adalatr),

merugilah kedua tangan Abu Latrab, dan sungguh ia
meru$."2442

' Pendapat lain menyebutkan batrwa suratr ini diturunkan
berkenaan dengan Abu Latrab, karena ketika Nabi SAW
mengkhususkan seruarurya kepada kerabat-kerabat terdekahy4 yaitu

2ut Al Qurthubi dalamtafsir (201235).
242 Abdvrrauaq dalam tafsir (3/406) dan Ibnu Al Jauzi dzlam Zad Al Masir

(etzse).
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setelah diturunkannya alxat, <$'iiiiJSS+i13 "Dan berilah
peringatan kcpada lcerabat-kerabatrnu yang terde&4r." (Qs. Asy-

Syu'araa' 126l: 214) dan beliau mengumpulkan mereka untuk

menyampaikan seruan tersebut, Abu Latrab berkata kepada beliau,

"Binasalah engkau sepanjang hari ini. Hanya untuk inikah kau

me,ngundang kami?"

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

38y'l2.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan,

'?ada suatu hari, Rasulullah SAW naik ke puncak bukit Shafa,

lalu bersenr,'Waspadalahl' I.alu berkumpullatr orang-orang

Quraisy kepadanya, mereka bertanya, 'Ada apa e,ngkau?'

Beliau berkatq

'Bagaimana menurtrt kalian jika aku beritahukan lcalian

bahwa musuh alcan meny*ang kalian secara tiba-tiba pada
pagt hari atau sore hai, apakah lcalian akan

mempercayaiht?'

Mereka menjawab, 'Te,ntu'. Beliau berkata lagi,

i-ts ,-tG 15*;8";;6 ;9,_. ,. 
z - gr_. l- r-. _ .

'Sesungguhnya alu memperingatkan kalian tentang adzab

yang sangat pedih'.

Abu Lahab lalu berkata, 'Binasalah engkau, apakatr unhrk ini
engkau mengundang dan m€,llgumpulkan kami?'



Allah lalu niei,n.nkan ayat, .J riT'i i:7'Binasalah kedua

tangan Abu Lahab

38413. Abu As-Sa'ib me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, riwayat yang

silma.

384l4.Abu Kuraib menceritalcan kepada kalni, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Amr

bin Murratr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkat4

'I(etika diturmkmya aya\ Q;;'ii;W$t 'Dan beilah
peringatan kepada ksabot-kzrabatmu yang t*deka''' (Qs'

Asy-Syr'araa' [26J: 214) Rasulullah sAw b€rdiri di atas bukit

Shafa lalu bersenr, 'Wahai, waspadalah'. Orang-orang pun

menghampirinya, ada yang datang langsung dan ada juga )'ang

me,lrgirim utusan. Beliau lalu berkata'

-,q.U ...C:.6-,A e.r'-*#t * ,t.G-'t'6 e.G-

;'ol'-ri pt fu er3} lf '€*l';'&fJ
Vt'l.^:" 

"l$L
'Wahai bani Hasyim, wahai bani Abdul Muththalib, wahai

Bani fihr, wahai bani ... bani ... Bagaimana menurut kalian

bila aku beritahulran kepada kalian bahwa ada sebtnh

pasulran di balik k*it ini yang hendak menyerang kalian,

ap aknh lcalian alcan mimpercayaiht?'

Mereka menjawab,'Ya'. Beliau berkata lagi,

$.rahAl-Idrd

2u! Al Bulfiari dalam lsi.sfiahih (4ll9q2), An-Nasa'i dalam ls-Suzot Al Kubra

(61526),dan Ahnad dalamAl Musnad (l/281).
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*-* qttL rs.i-;.'rAi$ ;y
'sestngguhnya aht naflperingatlan kalian tentang adzab

yang sangat pedih'.

Abu Lahab lalu berkata, 'Binasalah e,lrgkau s€panjang hari ini.
Hanya untuk Trk t, kau meirgrmdaig karf?'

Lalu tunmlah ayat, $;r44f";X' 'Binasalah kedua

tangan Abu Lahab dan sesrfrgguinya dia akan binasa;.tt2444

38415. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah me,nceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Amr
bin Murralu dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata

"Ketika ditunrnkannya aya! A;jgin*Jg! 'oo, berilah

peringatan kepada kcrabat-kerabatmu yang terdekar.' (Qs.

Asy-Syu'araa' [26]: 214) dn golonganmu yang il<hlas dari

antara mereka Rasulullah SAW keluar, lalu naik ke bukit
Shafa dan berteriak" 'Waspadah'. Mereka pun berkatar.'Siapa

itu yang b€rteriak?' Ialu dikatakan" 'Muhammad'. Mereka

pun berkumpul kepada beliau. Beliau kemudian berkata,

,1rU ,1.6

'Wahai bani fulan, wahai bani fulan, wahai bani Abdil
Muththalib, wahai bani Abdi Manaf .'

Crolongan ini pun me,ndekati beliau. Beliau ke,rnudian berkata

lagi,

24 Abmad dalan Al Musnad (ll3ffi) dan Al Bagbawi dela.n Ma'alim At-Tanzil
(3i401).

,Aa*e6,..yjit*,1.6- ,gv 4i
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. , ot-(

r:rs r ..;*ir fu er)LX >l:i 3f 8*t i €*-l;i
edG

,'Bagaimana menurttt kalian, iika aht memberitahu kalian

bahwa ada sepasukan berhtda di balik bukit ini yang hendak

menyerang kalian, apakah lcalian akan mempercayailafl'

Mereka menjawab, 'Kami tidak pernatr mendapati engkau

berdusta'. Beliag berkata lagi,

)-* 7'J' "* 
; €Ji$ ;V

'sesungguhnya alu memperingatkan kalian tentang adzab

yang sangat pedih'.

Abu Latrab lalu berkata, 'Binasalah engkau. Hanya untuk

inikah kau mengundang kami?' Ia pun berdiri

Kernudian turunlah aydt, 
"?t 

n:t I *j iU'tii' 3 i nss slah kedua

tangan Abu Lahab dan sunggui dia telah binasa'."

Dernikian Al A'masy mernbacanya, hingga akhir surah.2ss

38416.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, mengenai firman-Nya,

-r4 r;T'i i:3 "Binasaiah kedua tangan Abu Lahab," ia

berkata, "Ketika Nabi SAW mengirim utusan kepadanya

(untuk mengundan$ya) dan kepada yang lainny4 yang Abu

Latrab adalah pzlman Nabi SAW, nilmanya adalatr Abdul Uzza,

lalu beliau memberi peringatan kepada merek4 Abu Lahab

berkata, 'Binasalah engkau, apakatr untuk ini. engkau

mengundang kami?' Allah lalu menurunkan ayat, 4T"; X

244s Al Bukhari dalam lsi-.Siahih (411902), Muslim dalam lsi-.Slrahih (lll93),
dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (1013473).
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.ul'lin^alah kc&m tangan Akt Lahab':t2446

Firman-Nya" .i ('-6 ltC'.A 6U "TidaHah berfaedah

l<cpadanya harta bendanya dan apa yang ia ttsahakan," maksudnya

adalah, harta bendanya tidak berguna bagnya dan tidak dapat

me,ncegah ke,rrurkaan Allah t€ftadenya 4<'z-Ct aaaUn anak-

anaknya. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat katni ini
adalah:

38417. Al Hasan bin Daud bin Muhammad Al Munkadir

me,nceritakan kepada l6ami, ia berkata: Abdurrazzaq

me,nceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu I(hutsaim,

dari Abu Ath-Thufail, ia berkat4 'Bani Abi Iahab mendatangi

Ibnu Abbas, lalu mereka bertengkar tentang perkara Ka'bah.

Ibnu Abbas pun berdiri rmtuk me,ne,lrgahi mereka, namun ia

dihalangi dan didorong hingga terje,mbab ke terrpat tidur, lalu

ia pun maratr dan berkata, 'Keluarkan orang-orang dari hasil

usaha yang buruk ini dari te,mpatku'.'47

38418. Abu Kuraib me,nceritakan kepada karri, ia berkata: Waki

menceritakan keprda kami dari Abu Bakar Al Hudza1i, dari

Muhammad bin Sufiran, dari seorang laki-laki bani Makhzum,

dari Ibnu Abbas, bahwa pada suatu hari ia melihat anak

ketunman Abu Lahab saling berte,ngkar, maka ia berusatra

me,nengai mereka.

Ia berkata 'Mereka itu dari apa yang diusatrakannya.''48

38419.Ibnu Basyayar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kard, ia berkda: Suffan

me,nceritakan kepada kami dari Al'Laits, dari Mujahid,

Lihat Ibnu Hajar dalaml I Fath (8t738) menyerupainya.

Al Hahm dalam Al Musndrak (2588) dan Abdurrazzaq dalam tafsir (3/406).

Lihat Al Mawardi dalam An-Nulat wa Al Uyun (61366) rncnyenrpairya, dan

Ibnu Athiyah dailamAl Muharar Al Wajiz (5153$.

2146
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mengenai firman-Nya, i:.'-6 ltY'^:; 6U *TidaHah

berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia
usahakan," ia berkata, "Apa yang diusatrakannya adalatt

anaknya.''449 
l

38420. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
. Ashim menceritakan kepada kami, ia bdrkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kep3da kami, semwmya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, ,i,7'-tCt"Dan
apa yang ia usahakan," ia berkata, "(Maksudnya adalah)

anaknya. Mereka itu dari apa yang diusahakannya.''a50

3842l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, mengenai firman-Nya Cs "Don opo
yang ia usahalmn," ia berkata, "(Maksudnya adalah)

anaknya."24sl

Firman-Ny4 ; a(s6(, ilq3 *Kelak dia alcan masuk ke

dalam api yang bergejolak," maksudnya adalatr, kelak Abu Latrab

akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

Firman-Nya, 
=E$t'itk- 

i5f;ft "Dqn (besru pula)
istrinya, pembawa kayu bakar," maksudnya adalah, kelak Abu Latrab
dan istriny4 pembawa kaytr bakar, akan masuk ke dalam api yang

bergejolak.

Para ahti qira'at berbeda pe,lrdapat tentang bacaan ayat, 'd('-
?f;ii "pembawa kayu bakar," '

Ahli qirabt Madinah, Kufah, dan Bashrah membacanya ii(i

*l Mujahid dalamtafsir (1/?58).
zoso lbid.
24st lbid.
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&jt, dengan rafa', kecuali Abdullah bin Abi Ishaq, sebagaimana

diceritakan kepada kami, bahwa ia me,lnbacanya dengan nashab.

Sernentara riwayat dari Ashim meirge,lrai ini ada perbedaan.

Diriwayatkan darinya batrwa ia me,mbacanya dengan rafa', dan ada

juga yang meriwayatkan darinya de,ngan nashab.

Seolah-olah, orang yang merrtacanya dengan rafa'perartr
m€,nga$ggapn),a sebagai io;t a^ri 'iY;G yang kata al mar'ah ini
rafa' sebagai Hrubar dari kalimat sebelumnya, yutu $-241". Bisa

juga yang me,nyebabkan rafa'-nya ini adatatr'sifat, yaitu pada redaksi,

d*A-"Yorg di lehernya," sehingga J$ sebagai na't i!Y/(5.
Adapun qira'at dengan nashab, dikarenakan telah dianggap sebagai

celaan. Ke,mungkinan juga nashab-nya ini sebagai perlutus bry1 al
mar'ah,karena kata al mar'ah ma'rifah (definitif), sedangkan 'ig
?E;ii nakir ah (indefi nitif)

Menunrt kami, qira'at yang benar me,nge,nai ini adalah dengan

rafa', kare,na mertrpakan yang lebih fashih di antara keduaqna, dan

karena terpadrmya alasan qira' at padarry*2as2

Para atrli tafsir berbeda.pe,ndapat mengenai makna 'ig
,rE Jt " P embaw a kayu bakar."

Sebagian berkat4 "Istinya datang dengan me,mbawa duri, lalu

melemparkannya ke jalanan Rasulullatr SAW agar kaki beliau tertusuk

duri itu ketika pergr shalat." Mereka )rang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

38422.Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrlcu menoeritakan ke,padaku, ia berkata: Pamanku

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ayabku me,lrceritakan

kepadaku dari aFbnya,- dari Ibnu Abbas, memgenai firman-

Np" .r.g,Ji'dZ- iX;6 "Dan (besttu pula) istrinya,

2452 Lihzt At-Tabir fi Al Qira'at As-Sab' (hal. 183) d4t Al Wafi fi Syarh Asy-

Syartiblyah (hal.3l2).
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pembawa kayu bakar," ia berkata, "Ia membawakan duri, lalu
melernparkann)ra ke jalanan Rasulullatr SAW agar dapat

menyakiti beliau dan para sahabatnya.''453

Dikatakan batrwa ,rE3'd{aadalah wanita yang menukil
pe*ataan.2aY

38423.Abu Kuraib meirceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishaq, dari
seorang laki-laki dari Hamdan yang biasa dipanggil Yazid bin
Zaid, bahwa isuinya Abu hhab menebarkan duri di jalanan

Nabi SAW, maka tunmlah aya! $f ,-r4 $fE *,
"Binasalah lcedua tangan Abu l^ahab d,an sesungguhnya dia
akan binasa;." 

=E$'deS 
i5f;f, "Dan (besru pula)

istrinya, pembawa kayn bapsy.'f,iss

38424. Abu Hurairah Adh-Dhaba'i Muhammad bin Faras

me,nceritakan kepada karli, ia bedrata: Abu Amir
menceritakan kepada kami dai Arrrah bin lfialid, dari
Athiyah Al Jadali, mengenai firman-Ny4 7EJ itll
"pembawa kayu bakar," ia berkata, "Ia meletakkan dahan

berduri di jalan Rasulullah SAW, sehingga seolah-olatr beliau
akan menginjak banyak d*i.rr24s6

3842s.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid me,lrceritakan kepada
krmi, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhatlhak berkata
mengenai firman-Nya, 

=L$'itlS 
l3Y;:5 "Dan (besttu

pula) istrinya, pembmva kayu bakar," ia berkata, "Ia
a duri, lalu dilempa*an ke jalanan Nabi SAW agar

As-Suyrilhi dalam Ad-Dun Al Man*ar (AffiT.
Ibrnu Abi Hatim dalam taftir (lOR473).
As-Supthi dalam Lubab An-Mqul (U237).
Ats-Tsa'alabi dalam tafsir (41 4/l9).
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meNrusuk beliau."2a57

38426.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, .ia berkata: Ibnu Zaid berkata

mengenai firman-Ny4 };Ji''ig i1f;ft "Dan (begitu

pula) istrinya, pembawa kay bakar," ia berkata, "Ia
menrbawa dahan-dahan berduri, lalu pada malam hari ia
me,nebarkannya di j alanan Rasulullah SAW."2458

Ada yang mengatakan bahwa wanita itu disebut ,gJi'ig
"Pembawa kayt bakar," katena ia merrbakar perkataan, berjalan ke

sana ke mari meiryebarkan provokasi dan me,ncela Rasulullah SAW
de,ngan kefakiran. Mereka yang berpendapat demikian melryebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

38427.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamir bin Sulaiman me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Mu'tamir berkata: Muharnmad me,lryatakan bahwa

Ilsimah berkata: ?f;$ig "Pembawa kayt bakar,"
kare,na ia berj alan menyebarkan provokasi.2ase

38428.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
me,nceritakan kepada kard dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahi(
me,nge,nai firman-Nyra, };,Ji'dg- l5f;$ "Dan (bestn
pula) istrinya, pembawa kayt bakar," ia berkat\ "Ia berjalan

menyeb arkan provokasi.'

38429. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asyja'i
me,nceritakan ke,pada kard dari Sufran, dari Ibnu Abi Najih

As-Suynthi d^l^nAd-Durr Al Mantsur (81667\ dengan sedikit pcrbedaan.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (l0A4B).
Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al Uyn (61367), dinisbatkan kepada Al
Hasan dan As-Suddi.
Mujahid dalam tafsir 0 n 5r.

2451

2158

2459
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dari Mujatrid, riwayat )nang sama.246l

38430.Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Mahran

me,nceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.2o62 
'

38431. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan .kepada kami, ia berkata: Isa

me,nceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritalcan k€pda kami, semuao)ra dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid mengenai fimran-Nya, 4;S'iU-
*Pembmva kcyt bakar," ia berkata, "Provokator.'263

38432.Bisyr menceritakan k€pada kami,. ia berkata: Yaztd
meirceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalq tentang ayat, -E$'itlS
"Pembawa kcyu bakar," ia berkata, "Maksudnya adalatl

mengatakan perkataan sebagran ofimg kepada sebagian

fainnya."26

38433.Ibnu Abdil A'la menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur me,nceritakan kepada kami dari Ma_'mar, dari Qatadatr,
me,ngenai ft:nan-Nva, $S'dg i*;ft "Dan (begitu

Wla) istrinya, pembawa kayu bakar," ia be,lkata, "Ia
mengobarkan perkataan dan menyebar provokas i12a6s

Ada yang berk3ta "Ia me,ncela Rasulullah SAW dengan

kemiskinan dan mengobral pertataan, sehingga ia dicela sebagai

waaita pe,ngobral."

Mujahid dalarn tafsir Qn 5D.
Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam taftir (l0A473).
Abdurrazzaq dalam tafsir (31406).
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38434.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepqda kami dari Su$ran, mengenai firman-Nya,

=E$t"it1; 
)X;5 "Dan (begitu pula) istrinya, pembmva

kay bakar," ia berkata :'Ia berjalan menyebarkan

provokasi.''6

Menurut sayq pendapat )raog lebih tepat di antara kodua

pe,ndapat ini adalah pendapat yang menyatakan batrwa wanita itu
membawa duri lalu menyebarkannya di jalanan Rasulullatr SAW.
hilah yang lebih sesuai de'ngan mak'ra tersebut.

38435.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

me,nceritakan kepada kami dari Isa bin Yazid, dari Ibnu Ishaq,

dari Yazid bn Zatd, ia berkata, 'I(etika ditunmkannya ayat,

Si>7 6f"; i:i'Binasalah kcdua tangan Abu Lahab dan

sesuigguhnya dia alcan binasa', sarrrpai kepada istrinya Abu
Lahab bahwa Nabi SAW telatr mencelany4 maka ia bertanya,

'Te,ntang apa ia me,ncelaku? Apakah menurut kalian aku ini
mem?ng seperti yang dikatakan oleh Muharnmad, me,rnbawa

kayu bakar, yang di lehernya terdapat tali dari sabut?' Ia lalu
diam, kemudian mendatangi beliau dan berkata,

'sesungguhnya Tuhenmu telah membenci dan

meninggalkanmu'. Allah lalu menunmk an ayat,,ii;@ rAft
6(t:i:A;rC@;i.:-t:;; 'Demi watdu matahai
sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi,

Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci
lrcpadamu'. " (Qs. Adh-Dhuhaa lg3); 13)2467

Finnan-Nya, # aJA6*q "Yang di lehernya ada tali
dai sabur," maksudnya adalah, di lehernya. Orang Arab biasa

menyebut leher denganTird seperti ungkapan Ar-Rumatr berikut ini:

Ibnu.Abi Hatim dalam tafsir (10R474).
Al HakimdalanAl Mustadrak(21573) dan Ibrur Hajar dalamll Fath(81738).

2465
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JbG'*,i1!r f.r*i qIj 9!$ 6* )ti;t
"Matamu adalah matanya, warnamu adalah warnanya, dan lehermu,

hanya saja ia tanpaperhiasan.'aGt

Pendapat kami dalam hal ini'dinyatakan pula oleh para atrli
tafsir. Mereka yang beryendapat demikian menyebu&an riwayat
berikut ini:

38436. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
me,ngabarkan kepada kardi, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
menge,reai firman-Nyq E6*4 "Yang di lehernya ada
tali," iaberkat4 "(Maksudnya aaA"Ul pada lehernya.'26e

finnan-Nya, # eE *Tali dari sabut." Para atrli tafsir
berbeda pendapat menge,nai ini.

Sebagian berkat4 'Maksudnya adalatl tali-tali yang biasa ada

di Makkah." Mereka yaog berpelrdapat demikian menyebutkan
riwayat-riwayat berikut ini :

3&437.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Llbaid me,lrceritakan kepada
l€mi, ia berkata: Aku Adh-Dhahhak berkata
mengenai firman-Nya, #eE6*A "Yang di lehernya
ada tali dari sabut," bahwa maksudnya addatl tali dari pohon,

1,aitu tali untuk bahan bakar.247o

2$9

2470

Bait syair ini dicantumlon dtln.n Diwn Dzi Ar-Rumah dari qashidah-ng
yang redaksi awalnya yainr:

,;rii; UIr; aii 1&. h,i) y-1|?,8
"Kekasilhr menyimpang dari potglal pelma frorygangan, dangan sanrua

leclebihannya, malca menangislah di tenpat-tempat pasingahan."
Ia rncngibaratkan orang yang dicintainya sebagai kijang.Makna 'aartil adalah
tidak rnemiliki perhiasan gllalcan libatAd-Diwan (hal. al9).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (10R473) riurayat yang meiryerupairya.
Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al Wafu (51535)
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38438. Mutramrnad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan
ke,padaku dari ayahnya dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya, # eW *Tali dari sabut," ia berkat4 "(Maksudnya
adalah) tali-tali yang biasa terdapat di Makkah. Dikatakan a/
masad, yaitu batang yang terdapat pada penggulung tali.
Dikatakan pt;ila al masad,yaitu kalung dari rumatr siput."2a7l

38439. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata Ibnu Zaid berkata
menge,nai firman-Ny4 #ni* "Tali dai sabut," ia
berkat4 "(Maksudnya adalah) tdi-tali yang tumbutr di Yaman,
yang bersabut dan bisa dipintal."

Ia juga berkata: # l-E *Tali dari sabut" adalah tali yang

terbuat dari api pada lehernya.2a72

Ada yang berkata" "Al masad adalah sabut." Merekd'yang
berpendapat derrikian me'nyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

384y';0.Abu Kuaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari As-Suddi, dari
Yazid,, dari Urwatr, mengenai firman-Nya, i3.{gbC
;!.3 "Yong di lehernya ada tali dari sabui," iu berkata,
"(Maksudnya adalatr) rantai dari besi, yang panjangnya tujuh
puluh hasta."2473

384l.Ibnu Humaid menceritalcan kepada karni, ia berkata: Mahran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari As-Suddi, dari
seorang laki-laki yang biasa dipanggrl Yazid, dari Urwah bin

Al Baghawi dalan Ma'alim At-flaruil (41554) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr
Al Mantsur (91262).
Ibnu Athiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (51535).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (1013473) dan Ibnu Al Jauzi dalanZrld Al Masir
(et262).
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Az-Zrbarr,mengenai firman-Np, # |E6XA "Yang
di lehernya ada tali dai sabut" ia berkat4 "(Maksudnya
adalatr) rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.'Q41a

38442.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman me,nceritakan ke,pada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Yazid, dari Urwah bin Az-
Ztbair, menge,nai fiiman-Nya, #eW6*4 "Yang di
lehernya ada tali dari sabut," ii berkita, "(Maksudnya adalah)

rantai yang panjanp)ra Eiuh puluh hasta."2475

38443.Abu Kuraib menceritakan kepadq kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Al A'masy, dari

Mujatrid, mengenai fimran-Ny4 #e "dari sabut," ia

berkata, "Dari besi."2476

384't4.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahrarl

menceritakan kepada kami dari Sufinan, mengenai firman-Nya,

#e3+6*C "Yang di lehernya ada tali dai sabut," ia

berkata, "Tali di lehemya yang terbuat dari api, seperti ikat
pinggang yang panjanF)ra tujuh puluh hasta.'2477

Ada yang mengatakan batrwa al masad adalah besi yang

terdapat pada pengguhmg tali (penggulung benang). Mereka yang

berpendapat demikian me,nyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

3845.Ibnu Humaid menceritakan kepada kauri, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari SuffarU dari Manshur, dari

Mujahid, menge,nai firman-Nya, #eW6*C "Yang
di lehernya ada tali dari sabut" ia berkata, "(Maksudnya

Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (41543).
Ibid.
Ibnu Athiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (51535) dan Al Mawardi dzlamAn-
Nulcat wa Al Uyn (61367). Kard tidak mcnemukannrra dalamrtTafsir Mujahid.
Lihat yang rnenyerupainya dalam F ath Al Qadir karya Asy-Sfraukani (5 I 5 l2).
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adalah) besi pada penggulung 16i.tia78

38446. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, me,ngenai firman-Nya, pA;;J:1 "tott
dari sabut," ia berkata, "(Maksudnya adalatr) batang
penggulung tali yang terbuat dari besi."2a7e

38M7. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan
menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan
kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, mengenai
firman-Nya , # e!6*Tali dari sabut," ia berkata, r'seperti

besi penggulung tafi ."zaao

38448.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Al Mu'tamir berkata: Muhammad menyatakan batrwa
Ilaimah berkata, "A)iat, #eilZ6*e 'yang di
lehernya ada tali dari sabut', maksudnya addatt besi yang

berada di tengah pengguhmg tali.''48r

Ada yang mengatakan batrwa itu adalah kahurg dari nrmah
siput, yang ada di lehernya. Mereka yang beryendapat derrikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ioi :

384g.Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, menge,nai firman-Nyra, 6lqC

TafsitAth:lhafui

2478 Ibnu Athiyah dalan At Muhar.rar Al Wajiz (5/534) dan Al Qurthubi dalan Al
Jami' li Ahkam Al Qur'an (201242).aD lbtd.

2o'o lbid.
248r Ibnu Athiyah dalam Al Muhanar Al lfajiz (51535).
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# C:*"Yang di lehr^tl ada tali dari sabut"' ia berkata"
fgu"Ii.a"y" adalah) kahmg dari nrmah siput."2a82

38450.Ibnu Abdil A'la menceritalcan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
'menge,nai fimran-Nya, #;-V 

*Tali dari. saktti' ia
berkata, "(Maksudnya r*irUl tit-g dari nrmatr siput'"2a83

Menurut say4 pendapat yang paling te,pat mengenai ini adalatt

pendapat yang menyebutkan bahwa itu adalah tali dari berbagai

bahan. Oleh karena itu, para atrli tafsir bqbeda pendapat me,nge,lrai

penakwilanny4 sebagaimana kami kemukakan. Di antara yang

menunjukkan kebe,naran pendapat kami adalah perkataan seolang

penyairberikut ini:

64;'i ?ti oV *ir'ot6'uii *t
t-a-r'

,,Tali yang dipilin dari benang-benang merah di leher yang berotak
, ,12484

rusaK.

Ini menunjulkan bahwa itu bahannya dipilin dari bermacam-

macam batran, demikian juga kahmg di leher isfinya Abu I:hab,

dipilindariberbagaibatran'>taitusabut,besi,danserabut'Batrkandi
lehernya terdapat tali kekang sep€rti kalung srput. Contobnya yaitu

ungkapan Al d'syaberilut ini:

;Lltrr -ae; |Ak w 6;:r'n AS ;4,*
u Sorenya memelih'ara pinnnya at'tni oonon kami| **utupl-'

p eluang dari rasukan tali-tali.'aa8s

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyttn (6Bel) dan Ibnu Athiyah dzltm Al
Muhanar Al Wajiz (5 I 535).
Ibid.
Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir (91262) dan Al Qurthubi dalam tafsir

(20t242).
il"it rloir ini tcrdapat dalam Dn+,ar Al A'sya da,i qosidah yang bcrjudul lzz'

21,i,3
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Al amsaad merupakan bentuk jamak dari al masad,yaitu tali.
Akhir tafsir surah { 5ii}

cso

min 'Ushbah Qaisiryah, yaitu syair kebanggaan. silakan libat Ad-Diwan (hal.s0).
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SURAH AL IKHLASH

Lii"{, VJ G} 3i4ti'ji c} 34{d,'; S
@\a?LrtKi;1t@l

"Katdl<mtlah,'Dialah Allah, Y arrg Malw Eso,. y'.l;lah adnldh
Tulnn y ong b u ganhmg l<cp ada.N y a segala sesurltu. Dia
tidakbqanak dnn tiada Pula ilipumakl&rr, dnrl fidak adn

seorcmg fiin yong setnra drnganDid.u
(Qs. Al Ikhlash lLLZlz L-4)

Disebutkan batrwa orang-omng musyrik bertanya kepada

Rasulullah SAW perihal Rabb Yang Maha Agung, lalu Allah
menurunkan ayat ini sebagai jawaban bagi mereka.

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa surah ini diturunkan

berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang bertanya kepada beliau,

"Allah telah menciptakan semua ciptaan ini, lalu siapa yang

menciptakan Allah?" Lalu turunlah surah ini sebagai jawaban bagi
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mereka.

Riwayat-riwayat ymtg sesuai dengan pendapat yang
menyebutkan bahwa ini sebagai jawaban bagr orang-orang musyrik
yang menanyakan perihal Rabb Yang Maha Tinggi Suci lagi Matra
Tinggi adalatr:

38451. Ahmad bin Muni Al Marwazi dan Matrmud bin Khidasy Ath-
Thalaqani menceritakan kepada kami, keduanya berkata: .Abu
Sa'id Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi
bin Anas, dari Abu Al Aliyah, dari Ubay bin Ka'b, ia berkata,
"Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi SAW, .Ceritakan

perihal Tuhanmu kep_ ada kami'.'Allah lalu berfirm ^, 'ifi; S
'i 4ti'i1 @ 

ttGi' 
Katakanlah, * Dialah A I I ah, yang Maha

Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala
sesuatu.'2486

38452.Ibnu Humaid memcerit kan kepada karni, ia berlcatu yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami dari Yazid, dari Ikrimalu ia berkata:
Sesungguhnya orang-orang musyrik berkat4 -Wahai

Rasulullah, beritatlukan kepada kami tentang Tuhanrnu.
Sebutkan sifat Tuhanmu kepada kami,_apa itu, terbuat dari apa
Dia'?" Allah lalu berfirman, 'tai .tfr'; $ ,,Katakanlah,

'Dialah Allah, Yang Maha Esa'.'2487

38453.Ibnu Humaid menceritakan'kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kard dari Abu la'far, dari Ar-Rabi, dari
Abu Al-Aliyah, menge,nai firman-Nya, 51@ 3Gifii';$
3S4ti "Katakanlah, 'Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah

Al Hakim dalam Al Musndrak (u589) dan Ibnu Hajr dalam Fath Ar Bari
(13/3s6).
As-Suyuthi dalxm Ad- Durr Al. Mantsur (81 669).
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adalah Tuhan yang bergantung kcpada-Nya segala sesuatu'."

Ia berkata" "Komandan pasnkan sekutu (kaum musynk)

berkata, 'Ceritakan kepada kami perihal Tuhanmu'. Jibril lalu

datang kepada beliau me,mbawakan sruatr ini.n2aEa

38454. Muhammad bin Auf menceritakan kepada karri, ia berkata:

Suraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin
Mujalid menceritakan kepada kami dari Mujalid, dari Asy-

Sya'bi, dari Jabir, ia berkata "Orang-orang musyrik berkata

kepada Nabi SAW, 'Ceritakan kepada lami peqhal Tuhanmu'.

Allah lalu me,lrurunkan ayat, 31i{iti';3, 'Katakanlah,
*Dialah Allah, Yang Maha Esa.'248e

Riwayat yang sesuai dengan pendapat yang me,lryebutkan

bahwa surah ini diturturkan berkenaan dengan pertanyaan orang-orang

Yahudi, adalah:

38455.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

me,nceritakan kepada kalni, ia berkata: Ibnu Isloaq

' henceritakan kepadaku dari Muhammad, dari Sa'id, ia
berkata: Sejumlah orang Yahudi mendatangi Nabi SAW lalu

berkat4 "Wahai Muhamrnad, inilah Allatl yang telah

menciptakan ciptaan ini, lalu siapa yang telah menciptakan-

Nya?" Nabi SAW pun maratr hingga tarnpak pada raut wajatr

beliau, beliau maratr kepada mereka karena Tuhannya. Jibril
AS lalu mendatang beliau untuk mene,lrangkarmya, dan

berkata" "Tenangkan dirimu, hai Muhammad." Jibril
mendatang beliau de,ngan me,rnbarrakan jawabqn dari Allah

24/,8

21t9

atas pertanyaan merek4 , ;l ft) 37Al n\
",31&Lrti<$@ iii'Jiw5@":/di'.il@ 

"Cibfr;jrScl(';aufr ;<iiJj @ $';t V "Katatrantah,

'Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang

bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia. tidak beranak dan

Ibnu Athiyah dalanAl Muharrar Al Wajiz (51536).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (1W3474).
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tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang
setara dengan Dia'.

Tatkala Nabi SAW membacakan ayat tersebut kepada merek4

mereka berkata, "Ceritakan kepada kami tentang Tuhanmu,

bagaimana bentuk-Nya, bagaimana kemurkaan-Nyq dan

bagaimana lengan-Nya?" Nabi SAW pun marah lagi, lebih

hebat dari kernarahannya yang pertamq dan beliau memarahi

mereka. Jibril lalu mendatangi beliau dan berkata kepada

beliau seperti sebelumnya. Jibril pun membawakan jawaban

atas pertanyaan merek4 ul;&j'li:.rti ?'fiVt:Slij
tgi${r1,1;#-:*>;,U-#:-Sti6'r::;{riL"ii-';i
<f* "Dan mereln tidak mengagungknn )aon dengan

pengagungan yang semestinya padahal bumi sbluruhnya
dalam genggaman-Nya pada Hai Kiamat dan langit digulung
dengan tangan lcanan-Nya. Maha Suci Dia dan Maha Tinggi
Dia dari apa yang mereko persehttukan." (Qs. Az-Zrtmar

l39l:67)2an

38456.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran
. menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Anrbah, dari

Qatadah, ia berkata: Beberapa orang Yahudi datang kepada

Nabi SAW, lalu berkata, "Ceritakan kepada kami perihal

Tnhanmu.?' Lalu tunrnlah ayat, 36{ifi'j.$ "Kotokonloh,
'Dialah Allah, Yang Maha Esa...'.'24e1

Jika maknanya sebagaimma yang kami kemukakan, maka
penakwilannya adalatr, katakanlatr hai Muhammad kepada orang-

orang yang bertanya.kepadamu perihal sifat dan bentuk Tuhanmu,

bahwa Tuhan yang kalian tanyakan kepadaku adalatr Allatr yang

berhak terhadap ibadatr segala sesuatu, tidaklah lafrak ibadah kecuali
untuk-Nya, dan tidak layak bagi sesuatu pun selain-Nya.

2& As-Suyuthi dalanAd-Dun Al Mantsr (S167l).
24et lbid.
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Para ahli balrasa Arab berbeda pendapat tentang rafa''rrya
1./i

Sebagian berkata, '?enyebab rafa''nyaadalah t<ata {dt, a^ }
merupakan pexrcpang yang setara dengan huruf haa'padardaksi i11

'&, t;55fi6'Soungguhnya, Atulah Allah, Yang Maha Perkasa lagi

Maha Bijalaana'." (Qs. An-Naml l27l: 9)

Ada yang mengatakan batrwa ,i uAA*, rafa' wala1uprxr

nakirahdengan permulaan redaksi, seperti ungkapan'{} rj!.rji *ini

suamiku sudatr tua". Ilrtazh 'ii'; *Dialah Allah,u me,lupakan

jawaban atas pertanyam omng-orang |.p.d" beliau, "Apa yang

e,ngkau sernbah?' Beliau me,njawab,'ii'; * Dialah AtJgt' Kemudian

ditanyakan lagi, ,.Apa iar?" B€liau menjawab, '6t "Yong Maha

Esa."

Ada yang mengatakan bahwa 

"4 
bermahra waahid (sanr

atau tunggal atau esa), dan menginglari bahwa penopengnya adalatt

redaksi perrrulaan dengan ini, sehirgga sebeltrnqra adatah salah satu

partik6l slak, seperti kattzhann dan saudra-saudaranya, kaana dan

serupanya, atan in dm'serupanya. Pendryat kedua ini lebih mirip

dengan madzhab atrli battasa.

Para ahli qira'at iugaberbedapendapat mengenai ini'

Semua ahli qira'ar seluruh negeri membacanya 51@ 
"134i,24s2 denga, tonwin pada 

t6, 
selain Nashr bin Ashim dan

Abdullatr bin Abi Ishaq, kare,na diri'wayatkan dari keduanya tanpa

tanwin, yaitu lirr 1-;(. Seolah-olah demikian pula bacaan orang yang

mengatakan bahwa nuun i'rab bila bersarnbung dengan hunrf alif dan

laam, atau suleun dari partikel, maka kadang dibuang, sebagaimana

71s2 Abu Anr rcmbuang tanwin daikzA 
"dl,kar"Ab€rtsnuanya 

dua su1rn.

Ahli qira' at lainnya nrnetapkan /<as rah karem perterrnran itu'
Diriwayatkan dari Abu Am, bahwa qira'at washal dengan szlcuz pada huruf

daal. sharan filurt Al Muharrar Al Wajiz karya Ibnu Athiyah (5/530'

t
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ucapan peryrair berikut ini:

'rtr*irv;titt,-W U: irlt JLe 6;6
itrnst -^i,2,st l+ f ,1Ni I f $r'Jr3J

"Bagaimana alu bisa tidur di atas lcasur, sementara serangan dahsyat
belum mencapai Syam,

Memisahlran orang tua dari anak-anabtya dan menampakkan
pelayanan, yang pandai lagi perawar.tt2493

Maksudnya adalah 
!ri4,lt 

pt.t; ;p.

' Menunrt kami, yang benar mengenai ini adalatr dengan tanwin,
karena dua alasan:

Pertama, lebih fasih daripada yang lain, lebih populer, dan
lebih bagus memurut orang Arab.

Kedua, samanya alasan para ahli qira'at selunrh negeri untulc
memilih tanwin padan)ra. Ini sudatr cukup sebagai bukti atas
kebenarannya daripada )rang lain. Kemudian tentang makna t4
telah kami paparkan pada keterangan )xang lalu, sehingga tidak perlu
diulang di sini.

Firman-Nya" 3i/hti6l "Allah adalah Tuhan yang
bergantung kepada-Nya segala sesuatu," malcsudnya adalah
Sesembatran yang tidak lafiak ibadah kecuali bagi-Nya )xang
bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai malcna 3:4ti
"yang bergantung kepada-Nya segala seruatu."

2ae3 Bait-bait syair ini tercantum dalamDiwan Abduilah bin eais Ar-Ruqayyat dan
q-asidah-nya yang mennrji Mush'ab bm Az-zlbair drn rncrrbinggakarl
araisy.
Diriwayatkan dalam Ad-Diwan dengan redaksi:

,t'Jj;Jt'.1#Jl6f;*

a



{
Sra,chal'[fiIhtr

Sebagian berkata, 'Maksudnya adalatr yang bqpenrt, tidak
makan da4 tidak minum." Mereka yang berpendapat de,rnikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

38457. Abdurrahman bin Al Aswad memceritalcan kepada kami, ia
berkata: Muharnmad bin Rabi'etr menceritakan kepada kami

dari Salamah bin Sabur, dari Athi),ah, dari Ibnu Abbas, ia
berkat4 "I.llfazcr- 3i4li "yang bergantung lcepada-Nya

segala sesuatu." maksudnya adalah yang tidak berperut."2aq

38458.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan ke,pada kami dari Manshur, dari.Mujahi4 ia
berkat4 "Lafazh 34i, yarfi al mushmat, )alsli 1lanb tidak
berpero1ri495

38459.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kard dari Suffan, dari Manshur, dari
Mujahi{ sama seperti ihr.2as

IF

38460. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Al Hasan

me,nceritakan kepada karri, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi NajrlU dari Mujatrid, ia berkata,

"],afazh 3i4ti makzudnya adalah al mushmat, yakni yang

tidak berperut."2ae

38461.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman dan Waki me,lrceritakan ke,pada kami, keduanya

berkata: Suffan me,lrceritakan kepada kami dari Ibnu Abi
Najrlu dari Mujahi{ ia berkata" "l*rfrizh 'ri4i maksudnya

"* Ibnu Ashim dalam ls-Snznah (lROl') dan Al Mubarakfiri dalrrm Tuhfah Al
Ahwadzi(9l2ll).

1* Mujahid dalasr tafsir Onfiqdan AMurrazzaq dalam tafsir (31407).
u% Ibid.an lbid.
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adalah yang tidak berperut."24eE

3862.Abu Kuraib menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami, Ibnu Hurraid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami,

semuanya dari Su$ran, dari Ibnu Abi NajitU dari Mujatri4
riwayat yang sama.2as

38463.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurratrman menceritakan kepada karni, ia berkata: Ar-Rabi
bin Muslim me,lrceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia
berkata" "Iafacr. 3'4ri maksudnya adalatr yang tidak
berpqut."25oo

38@....ia berkata: Ar-Rabi bin Muslim menceritakam kepada kami

dari Ibratrim bin Maisarah, ia berkata: Mujatrid mengutusku

kepada Sa'id bin Jubair untuk melranyakan t€ntang lafaztl
34i, Ia lalu bedcata, "(Maksu&rya adalah) )rang tidak
berpexg1."25ot

38465.Ibnu Basysyar .66seritrkan kepada kami, ia berkata: Yahfra
menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Isnoa'il bin Abi Khalid
menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkat4
"Lafazh 34i maksudnya adalah yang tidak memakan

argatlart.rr25o2

3866.Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kdni. dari Isma'il bin Abi Khalid, dari
Asy-Sya'bi, ia berkatq "Lafa^ ia4ti maksudnya adalatr

yang tidak memakan makanan dan tidak me,minurr

Ibid.
Ibid. :

Al Baghawi dalarnMa'alim At-Taruil (41544).
Ibid.
Al Mauardi dalamAn-Nulut wa Al Uytn (61371').

24%

2499

2500

2501

25,J.2
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minuman."25o3

38467. Abu Kuraib dan Ibnu Baspyar me,nceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Waki me,nceritakan kepada kami dari

!i'' ' '37ldimakwdnyaadalah yang tidak berpenrt.''58'

38468. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Zatdah menceritakan kepada kami dari"Ismalil, dari Amir, ia
berkata, "Lafa^ 3Ai maksudrrya adalah

38469.Ibnu Baspyar da" Zaid bin Ahzam me,lrceritakan-, kepada

karni, keduanya berkata: Ibnu Daud menceritakan kepada kami
' ' Aaii Al Mustaqim bin AMil Malik, dari Sa'id bin Al

. Musayrab, ia berkata, "l:lfazdr- 
"i/2ti 

maksudnya adalah

yang tidak berpe,nrt."2s :

38470.Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mende,ngar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak' bertata
' 

mengenai firman-Nya, {rdi, ia b€rkat4 'Maksudnya
adalah yang tidak berperut.l'ffi

38471.A1 Abbas bin Abi Thalib menceritakan kepadalru, ia berkata:

Mutrammad bin Umar bin Rumi me,lrceritakan kepada kami

dari Ubaidullah bin Sa'i4 penrmtun Al A'masy, ia berkata:

Shalih bin Halyan menceritakan kepadaku dari Abdullah bin
Buraidah, dari ayahnyt, ia berkata: Aku tidak mengetahuinya

Ibid.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (61371) dan Al Qurthubi drdram Al
Jami' li Ahlram Al Qtr'an (201245).
Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (61371).

Abu Asy-Syail:h dalaml/ 'Azhamah (1/383, 386) dan Ibnu Taimiyatr dzlamAl
Fatawa (l7l2l5).
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (61371) dan At Qurthubi dalam tafsir
(20t24s>.

rlang tidak

2503

2504

2505

2505

2507

-
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kecuali ia telah me-matfii'-kannya, ia berkata, ,,Lafazh

31JAi maksudnya adalatr yang tidak berperut.,,2s08

38472.Ibnu Abdil A?la menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr
bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi
bin Muslim, ia berkata: Al Hasan berkata, *Lafazh 3l4i
maksudnya adalatr yang tidak berperut."2soe

38473.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ikrimah, ia
berkat4 "Lafazh 3'/di maksudnya adalatr yang tidak
berperut."25lo

Ada yang morgatakan batrwa maksudnya adalah, yang tidak
ada sesuatu pun yang keluar darinya. Mereka yang beryendapat
dennikian melryebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

38474.Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulalyatr
menceritakan kepada kami dari Abu Raja, ia berk3ta: Aku
mendengar Ikrimatr berkata mengenai firman-Ny4 3Ai,
bahwa maksudnya adalab yang tidak ada sesuatu pun yang
keluar darinya tidak beranak dan tidak diperanakkan.2stl

38475.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia bertata:
Muhammad bin Ja'far me,nceritakan kepada karri, ia berkata:
syr'bah menceritakan kepada kami dari Abu Raja M,hammad
bin Yusuf, dari Ikrimah, ia berkat4 ,,Lafa,/o ii4ri
maksudnya adalah, rang tidalc ada sesuatu pun yang keluar
dffin16'2512

yang me,ngatakan bahwa maksudnya adalah yang tidak

25$

zfi'
25t0

25t r

2512

Ath-Thabrani dalamAl Mu'jatt At Kabir e/22).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uynn (6t371).
Ibid.
Ibnu Taimiyah dalamAl Fatawa (ll/225).
Ibnu Taimiyah dalamAl Fatawa (lT/220).
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beranak dan tidak pula diperanakkan. Mereka yang beryendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

38476.Ibnu Humaid menceritakan kep'ada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi, dari

Abu Al Aliyalu ia berkata, "I'rrfaz/n '-r7A)imalcsudnya adalah

yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, karena tidak

ada yang beranak kecuali akan diwarisi, dan tidak ada yang

diperanak kecuali akan mati. Jadi, Allah Ta'ala mengabarkan

kepada mereka bahwa Dia tidak diwarisi dan tidak akan

mati."25l3

38477. Ahmad bin Mud dm Mahmud bin Iftidasy me,nceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Abu Sa'id Ash-Shan'ani

menceritakan ke,pada kami, ia berkata "Orang-orang musArik

berkata kepada Nabi SAW, 'Ceritakan kepada tami perihal

Tuhanmu'. Allah lalu me,ounrnkan aW Jllli.q1^ 3Ci'ifr';-S
iJi-JiWJ@ 3:<ti 'Katakanlah, *Diatah Attah,

Yattg Maha Esa Allah adalah Tuhm yong bergantung

kepada-l,Iya segala smuatu. Dta tidak beranak dan tiada ptla
diperanaH<ano, karena tidak ada sesuatu yang dilahirkan

,. kecuali akan mati, dan tidak sesuatu pun yang mati kecuali

akan diwarisi, sedangkan'Allah SWT ti-dak akan pematr mati

dan tidak akan diwarisi. etA|-LfrK;ii 'Dan tidak
ada seorang pun yang setara dengan Dia', serla tidak ada

sesuafu pun yang serupa dengan Dia.'n5la

38478.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Abu Ma'syar, daxi Muhammad

bin Ka'b, tentang ayat, 334A1 Uatr*a maksudnya adalalt
yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak

Ibnu Adi dalan Al Kamil (6D26).
At-Tirmidzi dalam ls-Snnan (51451) dan Al Baihaqi dalam Asy-Syt'ab
(utt4).

2513

2Jt1
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ada seorang pun yang setara dengan Dia.25l5

Ada yang mengatakan batrwa itu adalah tuan (majikan) yang

telatr mencapai puncak status majikannya. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

38479. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Al A'masy, dari
Syaqiq, tentang ayat, ffii ia berkata, "Maksudnya adalah

tuan (majikan) yang telatr mencapai puncak status

majikannya."25l6

38480. Abu Kuraib, Ibnu Basysyar, dan Ibnu Abdil A'la menceritakan
kepada kami, mereka berkata: Waki menceritakan kepada
kami dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, tentang ayat, 3ZAi,ia
berkata, "Maksudnya adalah tuan (majikan) yang telatr
me,ncapai puncak status majikannya."

Aku Kuraib dan Ibnu Abdil A'la tidak berkat4 "status
majikannya."2slT

3848l.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Al A'masy, dari
Abu Wa'il, riwayat yang sama.25t8

38482. Ali me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas, menge,nai

firman-Nya, 1'/,zii ia berkat4 "(Makstidnya adalah) tuan
(majikan) yang telah sempuma status majikannya, yang mulia
dan telatr sempuma kerruliaanny4 yang agung dan telatr

Al Mawardi dzlan An-Nulut wa Al Uyun (6R71) tarya lafazh: Dan tidak ada
seorang ptrn ]raog setara dcngm Dia.
Ibnu Abi Ashim dalamAs-Snnnah (11299) datTaghl@ ArTa'liq (4R80).
Ibnu Hajar dalan Fath Al B an (En 4q dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (61371).
Ibid.

ul5

25t6

25t7

25rt
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sempurna keagrrngannya, yang halus dan telah sempunra

kehalusanny4 yang kaya dan telatr sempurna kekayaannya,

yang perkasa dan telah sempurna keperkasaannya, yang

mengetatrui dan telatr sempurna ilmunya, yang bijaksana dan

telah serrpurna kebijaksanaann)4, yang telatr sempuma segala

be,ntuk kemuliaan serta penguasaannya, yaitu Allah SWT,

yang merniliki sifat-sifat ini, dan tidak laf'ak disandangkan

kepada selain-Nya.'25 I e

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kekal dan

tidak fana. Mereka yang berpendapat de,rrikian me,nyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

38483. Bisyr menceritakan kepada ftami, ia berkata: Yazid

me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari Qatadatu menge,nai- finnan-Nya, 'ii';"$
3Jj-{i Wr@'^i/2ti 51(} \4l "Katatrantah'

'Dialah Allah, Yang Maha Esa. Atlah adalah Tuhan yang

.bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidakberanak dan

tiada pula diperanaklcan'.:' Ia b€rkatq "Al Hasan dan Qatadah
berkata, '(Maksudnya adalah) yang kekal setelah para

makhluk-Nya'. Ini surah )rang sama sekali tidak menyinggung

temtang perkara dunia dan akhirat.'2520

38484.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur me,nceritakan kepada kami dari Malmar, dari Qatadah,

ia berkat4 "lafazh 3.i/Ai maksudnya adalatr yang

kekal.'n521

Abu Ja'far berkata: Menunrt orang Arab, lafazh 
"Atimaksudnya adalah tuan yang menjadi sandaran, yang tidak ada

Ibnu Abi Hatur dalam tafsir (108474).
Ibnu Abi Ashim dalamls-Sunnoh (lBOl).
Abdurrazzaq dalam ta8ir QI4VI).

2519

25ZO

uzl
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seorang pun di atasnya. De,mikian juga sebutan bagl para pemuka"

seperti dalam ungkapan penyair berikut 'n '2s22

c rl t, * ,. . lc t o a,
J--aJl *,-t!: )f*,. t_f. )Js.t Ll ,i.q:h €61 f;.ti
*Ingatlah, orong tnr"g"ro 

^engumumkan 
kebailwn bani Asad dan

Amr bin Mas'ud sebagai tuanyang menjadi sandaran.'z'23

Az-Zarbaqan berkata:

"*,t?'Yt:o.y1rY:"Dan tidak ada penjamin selain tuan yang menjadi sandaran.'a'Z4

Jika demikian, maka makra yang paling t€pat untuk kalimat
ini adalah makna yang dikenal dari perkataan batrasanya kaum ketika
ditunurkannya Al Qur'an. Seandainya hadits Ibnu Buraidah dari
ayahnya statusnya shaftih, maka itu merupakan pendapat yang paling
shahih,karena Rasulullah SAW lebih mengetatrui maksud Allah SWT
dan apa yang diturmkan kepadabeliau. 

,

Firman-Ny4, j4 d "Dig tidak beranalg" maksudrgra adalah,

tidak faoq karena ti4ak aOa sesuatu prrn ymg beranak kecuali fana

Firman-Ny4 |Ji{i "Dan tidak pula diperanaklcan,"
makzudnya adalah, tidak pula.banr yang dulunya.tidak ada kemudian
ada, karena setiap yang diperanaklcan (dilahirkan), berarti sebelumnya

Penyaimya adalah Sayyiduh bin Artr, salah seorang p€nyair Jahilifh
Mnkhdhram (hidup pada masa Jahiliyah dan Islsm).1d-Diwan (hal. 6{).
Bait syair ini dinisbatkan k€pada Sayyiduh bin Am. Ini tcrmask qasidah-tya
yang menyinggung tentang kebanggaan. Ad-Diwan (halj 64). Disebutkan juga
dalam Diwan Hindrm binti Ma'bad danri qasidah-nya tentang syair kenatian

{"!##trI :ji} mitik Az-zaoaqaa bin Badr, kctika ia rnerrbauakan
sedckah kaurmya kepada Atiu Bakar Ash-Shiddiq. Redaksi awalnya yaitu:

,. Kemai t ai ^",,iu'i*i * Af** dan bawa tran . .. . ;,
Mu'jam Al Buldan (41).

EtL

?5.23



SrrahAI lkh&rch

*tr tidak ada, padahal Allah Ta'ala Maha dahulu dan tetap, abadi dan

tidak bermul4 serta tidak sirna dan tidak fana.

Firman-Nya, "GALrt K$ "Dan tidak ada seorang
pun yang setara dengan Dia." Para .atrli tafsir berbeda pendapat

tentang mal<na ini.

Sebagian mengatakan batrwa malananya adalah, dan tidak ada

yang setara dengan Dia, dan tidak ada pula yang menyerupai-Nya.
Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat
berikut ini:

38485.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-f;.abi, dari
Abu Al Aliyatr, tentanga finnan-Nya, n6(brt i<-{3
"Dan tidak ada seorang Wn yang -setara dengan Dia,;' ia
berkata, '"Tidak ada yang me,nyerupai-Nya dan setara de,lrgan-

Nya, serta tidak ada sesuatu ptm yang seperti Dia.'as2s

38486. Bisyr menceritakan kepada kami, ia be,rkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, dari Amr bin Ghailan Ats,Tsaqafi
(saat itu ia pernimpin Bashrah), dari Ka'b, ia berkata,

"Sesungguhnya Allah Ta'gla telatr melandasi langit yang tujuh

91n !"ryi yang tujuh dr atas surah iri, @ i3i{i${
"Gt$L';ii<;13 'Dia tidak beranak dan' tiada pula
diperanaklran, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan
Dra'. Sesungguhn)ra Allah, tidak ada seorang pun )rang setara

dengan gir.tQ526

3348?. Ai menceritakan ke,padaku" ia berkata: Abu Shalih
menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Mu'awiyah

At-Tirmidzi dalam ls-^Suzan (51451) dan Al Hakim Mlam Al Mustadrak
(as&e).
Abu Nu'aim dalam Hilyah Al Aulia' (5/383).

25?5
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menceritakan kepadaku dali Ali, dari Ibnu Abbas, me'ngenai

finnan-Nya, .tAfiLrt i<-{', "Doo tidak ada seorang

pun yang setara dengan Dia," ia berkata, "Tidak ada sesuatu

pun yang serupa dengan-Nya. Matra Suci Allatr Yang Matra

Esa lagi Maha Perkasa."2527

38488. Al Harits menceritakan kepadakku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kgprd" karni dari Ibnu Juraij, tentang ayat, (jLfi Ki;33n*A"Do, tidak ada seorang pun yang setara dengan dia,"
ia berkata,'Maknanya adalalL )Nang serup 

^.t'2528
Ada yang mengatakan bahwa makranya adalah, Dia tidak

beristri. Mereka yang berpendryat demikian melryebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

38489.Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrabman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kei dari AMul Malik Ibnu {Qiar, dti
Thalhah, dari Mujahi4 mengenai. firman-Nya,'; Ki;3ietclfi4"Dan tidak ada seorang pun yang setara deigan
Dia," ia berkatq "(Maknanya adalah) istri."252e

38490.Ibnu Basysyar manceritakan kepad4 kami, ia berkata: Yahya

menceritakan kepada kami dari Sufan, dari Ibnu Abjar, dari

Thalhah, dari Mujahid, riwayat yamg sama.2s30

38491. Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari Thalhah,

dari Mujahid, riwayat y,ang sama.2s3l

Lihzt Ad- Dun Al Mantsur kzrya As-Suyuthi (8/ 669).
Lihat Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al Uyun (61372\.

Abu Nu'aim ddam Hilyah Al Aulia' (3/300) dan Ibnu Kabir dalam Al
Bidayah wa An-Nihayah (91225)-

Ibid.
Ibid.

2527

2528

2529
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38492.Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Abjar, dari

seorang laki-laki, dari Mujatrid, mengenai firman-Nya, ;33.tAfiLii Ki "Dan tid.ak da seorang pun yang setara

dengan Dia," ia berkata, "(Maknanya adalah) istri."2532

38493.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abdul Malik bin

Abjar, dari Thalhah bin Musharrii dari Mujahid, mengenai

firman-Nya, n.a\$Lrt K$ "Dan tidak ada seorang

pun yang setara dengan Dia,"-ia berkatq "(Maknanya adalatt)

i_ti.D2533

38494.Abu As-Sa'ib menceritakan kgpada kami, ia berkata: Ibmu

Idris menceritakan kepada kami dari Abdul Malilq dari

Thalhah, dari Mujahid, riwayat yang sama.25r

Dalam perkataan oftmg Arab, kata al fufu', al lcafti', dan al
Hfaa' artinya sama, yaitu sertrpa dan setara. Contohnya adalatt

perkataan Nabighah bin Dzibyan berikut ini:

*1)ulr:e!r 'ieii
"Janganlah lcau lemparlanhr ke sudut yang tidak serupanya,

walaupun para mttsuh mengqryngmu dengan rapat.'as3s

Para atrli qira'at berbeda bacaan pada lafilzh *4 "yang

setora.n

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Bait syair ini terdapat dalam Diwan An-Nabigbah Adz-Dzubyani dari qasidah-

n)ra yang berjudul Yaa Daar Miyah. Di dalamya ia memrji An-Nu'rnan, dan

rreminta maaf atas tuduhan yang dilontarkan oleh Al Minlfial Al Yasyhri dan

anak-anak Qari,' serlz berlepas diri dari tindatan mereka. Silakan lihzt Ad-
Diwan (hal.36).
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Ahli qira'at Bashrah membacanlNa (jL, dengan dhammah

padahuruf dhaad datfa.

Sebagian ahli qira'al Kufah mernbacanya dengan sukun pada

hnnrf/a' yang disertai hamzah (i&'S.zst6

Pendapat yang be,nar adalah, keduanya merupakan logat

(dialek) yang dikenal, dan keduanya pun merupakan qira'at yang

masyhur. Jadi, dengan qira'at manapun seorang qari' membacanya,

telatr dianggap benar.

Akhir snratr 
^ Ill* 

ghgmdulbqi rabbil 'aalamiin.

ooo

25r Hafsh merrbacanya'rlli, dcngaa fathah pada hunrf /a4' dnn waw.. tl[la
hamzah.
Hamzah men-sn/run-kan huruf/aa' disertai hamzah dalamqira'at washal, den
bila waqaf, rnaka mengganti hitnaf haazaft dengan h,awu ber-foria& mengikuti
tulisan, danqiyas menerapkaaharakatnyapadahuurf/aa'. Ahli qira'at lainnya
membacanya dengan dhammah pada huruf/aa', disertai hamzah.
Silakan lfrat At-Taisir fi Al Qira'at As-Sab' karya Abu Amr Ad-Dani (hal.
183).
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SURAH ALFALAQ

r<,1- yiz /.u, @ 31LC ru @ ;{N +li;S 3
//-u+)

336tu,'€2r '
" Katakonlah,' Alcu fulhfiln,lg l<epada Tulwn y ar.g

mutguasai Subuh, dmi lceialwllrn nwlchluk Nyr, dfln df,ri
l,rliahotarr malqn apabila telah gelap.gulita, ilmr dmi

lnialraun wanita-w anita h*mg sihh y ong mrrrghmtbrs
padobutrrul-bu}ru[ ilnrJ dnril<flalwtfri otong yorrg ilenglrf^

opabiloia ilr,rldki'."

(Qs. Al Fataq [113]: 1,5)
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Malcsudnya adalah, katakanlah, hai Mtrhammad, "Alel mohon

perlindungan ke,pada Ttrhan (Aku) yang me,lrguasai Subtth dari

kejahatan makhluk yang telah diciptakan-Nya."

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang maha al falaq.

Sebagian berkata, 'Maknanya adalalL sebuah peNljara di dalam

Jahanam yang dinamai de,ngan nama ini." Mereka yang berpe,ndapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

38495. Al Husain bin Yazid Ath-Thatrhan me,nceritakan kepadaku, ia
berkata: Abdussalam bin Harb menceritakan kepada kami dari

Ishaq bin Abdillah, dari sesoorang yamg me,nceritakan

kepadanya, dari Ibnu Abbas, ia berkata" " d1il adalah sebuah

penjara di dalam Jahanam."2517

384g6.Ibnu Basysyar menceritakan kepada karii, ia berkata: Abu
Ahmad Az-Zuban me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

'Abdussalam bin:Harb 'menceritakan kepada kami dari Ishaq

bin AMillah bin Abi Fawalu dari seorang laki-lalci, dari Ibnu

Abbaq, mengenai firmcNy4 dfiit ia berkata, "(Maknarrya

adalatr), penjara di dalam Jahanam." 2s3E

38497. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia'berkata: Al Awam bin Abdil
Jabbar Al Jaulani mengabarkan kepada kami, ia me,nuturkan,

"seorang laki-laki (sahabat Rasulullah SAW) datang ke Syam,

lalu ia melihat ke perkamprmgan ahli dzfunmah serta

kehidupan dan kerrewahan yang mereka jalani, serta keluasan

keduniaan mereka. Ia lalu berkat4 'Celaka kmu, bukankatr

ada al falaq di belakang mereka?' (Yakni setelah ke,matian)

Ibnu Rajab Al Hanbali dalatn At-Talchwif min An-No (llE7), A&Dailami
dalan Mwnad Al Firdaus (3/159), Ibnu Al Jauzi dalam fud Al Masir (9nB),
dan Al Mawardi ddamAn-Nuhtwa Al UW, $874)
Ibid.
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Lalu ditanyakan, 'Apa ltlu al falaq?' Ia menjawab, 'Rumah di

dalam Jatranam. Apabila dibukakan maka muramlah para

penghuni netraka'.'i53e

38498.Ibnu Basysyar menceritakan kepada karf, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufipn

menceritakiur kepada kami, ia berkata: Aku mendengar As-

Suddi berkata tentang ayat, OCil, batrwa malananya adalah,

di dalam Jatranam.2s

38499. Ali bin Hasan Al Azdi menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Asyja'i menceritakan kepada kami dari Sufran, dari As-Suddi,

riwayat )Nang sama.

38500.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada karni, dari Sufran, dari As-Suddi,

riwayat yang sama2fll

3850l.Ishaq bin Wahb Al Wasithi menceritakan kepadalcu, ia

berkata: Mas'ud bin Musa bin Musylcan Al Wasithi

menceritalcan kepada kanil, ia berhata: Nashr bin Khuzaimatl

Al Khuasani menceritakan kepada kami dari Syr'aib bin
Shafiran, dari Muhaurmad bin Ka'b Al Qurazhi, dari Abu' 
Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

,ltJ# An*,'ew,
"Alfalaq adalah sumur yang terfi.tup di dalam Jahanam.'nilz

38502. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Maryarn menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Nafi bin Yazid

Yahya bin Ma'in dalam taritfinya (41387) dan Al Alusi dalam Ruh Al Ma'ani
(30/280).
Ibnu Rajab d^l^m At-Takhwif min An-Nar (91/87) secara marfu' dari Abu
Hurairah-
Ibid.
As-Suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (8/E86).

2539

2540

2541

2542



r&Aih:T\M

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrfra bin Abi Usaid
me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Abu Ubaid,
dari Ka'b, bahwa ia masuk ke sebuah gereja dan merasa takjub
dengan keindahannya, lalu berkat4 'Bangunan yang bagus

dan kaum yang sesat. Kalian rela dengan al falaq." I,al,o
ditanyakan, "Apa in al falaq?" Ia menjawab, "Rumah di
dalam Jahanam. Apabila dibukakan maka berteriaklah selunrh
penghuni neraka karena sangat panasnya."2s43

Ada yang mengatakan bahwa itu adalatr salah satu nama

Jahanam. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

38503. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar
Khutsaim bin Abdillatr berkata, "41ilr bertanya kepada Abu
Abdinahman Al Hubuli telrtang al falaq,.lalu ia me,njawab,

'Maksudula adalah ! ehar..xn .'2w

Ada yang mengatakan hhwa al falaq adalah Subuh. Me,reka

yang berpend4at demikian mecyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

38504. Muharnmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Afhku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayatrku' me,lrceritakan

kepadaku dari ayatrnya dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nv", +liii l,riji $ *Katalcanlah,'Alru berlindwg kqada
Tuhan yang menguasai Subuh'." [a berkat4 "Al falaq adalatr

Subuh."25a5 '

38505. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi

Abu Nu'aim dalarnHityah Al Auliya' (6t42).
AI Mawardi dalanAn-Nuleat wa Al Uyn (61374) dan Ibnu Abi Hatim dalan
tafsir (10/3475).
As-Suytrthi dalamAd-Dun Al Mantsur (8/688).

2541

2544
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Adi menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf
mernberitahukan kepada kami dari Al Hasan, tentang ayat, $
,>Ui i.li-ii "Katakanlah,' Aht berlindung trepada Tuhan

yang menguasai Subuh'." Ia berkata, "Al frlaq adalah

. Subuh.-2sa6

38506.Ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Salim Al
Afthas, dari Sa'id bin Jubair, ia berkat1 "Al falaq adalatr

Subuh.-2sa7

38507. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Humaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Malran menceritakan ke,pada kami,

semuanya dari Suffan, dari Salim Al Afthas, dari Sa'id bin

Jubair, riwayat yang sama.'so8

38508. Ali bin Al Hasan Al Azdi menceritakan kepadaku, ia berkata:

Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Salim,

&ri Sa'id bin Jubair, riwayat yang sama.2se

38509. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahi

menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Shalih, dari

Abdullatr bin Muhammad bin Uqail, dari Jabir, iabetkat4"Al

fal aq adalah Subuh.''550

385l0.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin

Shalih menceritakan kepada kami dad Abdullah bin

Muhammad bin Uqail, dari Jabir bin Abdillah, riwayat yang

Ibnu Athiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (51538').

Al Mawardi dalamAn-Nutcat wa Al Uyun (61374) dan Ibnu Athilah dalamll
Muhanar Al Wajiz (51538).
Ibid.
Ibid.
Al Mawardi dalamAn-Nulcatwa Al Uyun (61374).
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sa[la255l

385ll.Yunus m€mceritakan kepadalcu, ia berkata: Ibnu Wahb

m€,lrgabarkan kepada kaud, ia berkata: Abu Shakhr

mengabarkan kepada katni dari Al Quraztli, tentang ayat, $
$eblii/i "Katakanlah,'Aht berlindung kcpada Tuhan

yang mengaasai Sukrh'." Ia berkat4 'Maksudnya adalah yang

me,numbuhkan butir tumbutr-tumbuhan dan biji buah-buatran.

Allah berfirman, &'$35 'Dia menyingsinglcan pagr'." (Qs.

AlAn'aam 16l:96fss2

38512. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

me,nceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami, semwm)ra dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, me,nge,nai firman-Nya" Atni q-,i;i S
"Katakanlah,'Alil berlindwry kcpada Tuhan yang n4gnguasai

Subuh'." Ia berkatq "(Maksudnya adalah) ash-shubh

. 'Subuht.tt2553

38513. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

keprd" kard dari Qatadah" mengenai firman-Ny4 3;i-i;3,
,rfr "Katakanlah, 'Aht berlindung lcepada Tuhan yang

menguasai Subuh'." Ia berkata, "Al falaq maksudnya adalah

yang menyingsingkan siang."255a

38514.Ibnu Abdil A'la me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'max, dari Qatadah,

Ibid.
Ibnu Athiyah dalanAl Muharrar Al Wajiz (51538\.

Al Bulfiari pada kitab: Tafsir Al Qur'an surah Al Falaq ayat l. Ibnu Hajar
dalamFath Al Bari (81741) dan Ibnu Taimiyah dalamAl Fatawa (171505).

Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al Wajiz (51538).

255t
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ia berkata, "Alfalaq adalatr yang menyingsingkan pad'-"st

38515. Yunus melceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu zaid berbicara

tentang firman Allah, ,#iqa-i-)J$ "Kot4*nloh, 'Alat

. berlindung kepada Tuhan yang menguasai Subuh"" Dikatakan

kepadanya, "Maksudnya adalatr yang menyingsingkan pa$'"

Iaberkata,'Ya."

Lalu ia membacakan ayat, g-, 
)41 J+E: 9*1t'61;6 

*Ota

menyingsin$knn pagt dan meniadilan malam untuk

beristirahar12556

Ada yang mengatakan batrwa al falaq adalatr ciptaan

(maktrluk). Makna redaksi ini yaitr, katakanlah, ".t{ku berlindung

ke,pada Tuhan para malchllk." Mereka yang berpendapat demikian

me,nyebutkan riwayat beri}ut ini:

38516. Ali me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

frenceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, menge'lrai

firman-Nya, iiiii, ia berkata, "Maksudnya adalah ciptaan

(makhluk)."2s5l

Pendapat yang benar me,ngenai ini adalah, Allah SWT

memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan, 

";1{J;itl;*Aht berlindung kepada Tuhan yang menguasai Subuh"'

p6ngertian al falaq dalam perkataan orang Arab adalatt

menyingsingkan pa$. Orang Arab berkat4 "Huwa abyan min falaq
ash.shubh wa min faraq ash-shubh" (itu lebih jelas daripada

menyingsingnya pagr dan terbitrya pag). Boleh jadi juga di dalam

2555

2556

zl57

Abdnnazzaq dalam tafsir (3/408) dan Al Mawardi dzlam An-Nulrat wa Al
Uyun(d37\.
fr-i iia"t *"nemukannya dalam referensi-referensi yang ada pada kami.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (1013475) dan Al Mawardi dalanAn-Nukat wa Al
Uyun(6137$.



Ta$rAdl.:Ilurtrrr.

Jahanam ada sebuah p€rdara yang bemama folaq. Jika derrikian,
Allah SWT tidak mungkin konotasi yang menunjul*an
bahwa maksud ,!trt{-,adalah sebagian apa yang biasa disebut a/

falaq tanpa me,ncakup yang lafumya..karena Allah Ta'ala adalatl

Tuhan segala sesuatu. kri b€rarti malrranya me,ncakup setiap yang bisa

disebut alfalaq, karena Allah merupalcan Tuhan seurua itu.

Allah SWT berfirmaru OLCF6 "Dari keiahatan maHtluk-
Nya," karena Allah memerintalrkan Nabi-Nya agar memohon

perlindungan dari kejahatan sigala sesuatu, sebab segala sesuatu

selain-Nya adalah makhluk-Nya

Fimran-Ny4 (i t:tL*6 i n't "Dan dari lcejahatan

malam apabila telah gelap-gulitit," maksudnya adalatr, dan dari
kejatratan kegelapan apabila telatr masuk dan meliputi kita dengan

kegelapannya

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang' kegelapan yang

dimaksud dalam ayat ini, dan diperintabkannya Rasulullah SAW
untuk meminta perlindungan darinya.

Sebagian mengatakan bahwa itu adalah malam yang telah
gelap-gulita. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

38517. Muharrmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia. berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari"Ibnu Abbas, mengerai firman-
Nya, 3i 6yo1i;; a3 "Dan aoii keiahatan matam

apabila telah gelap-gulita," ia berkat4 "(Maksudnya adalah)

at-lail'malam'.'tr558

38518. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi

2558 Al Mawardi dalarnAn-Nukat wa Al Uyun (61375).
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Adi menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf
memberitahukan kepada .kami dari Al Hasan, me,ngenai

firman-Nya, 6 ti1-qri;f 43 "Dan dari kejahatan malam

apabila telah gelap-gulita," ia berkata, "(Maksudnya adalah)

permulaan malam apabila telatr ge[p.''sse

38519. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhr

menceritakan kepada kami dari Al Qurazhi, mengenai firman-

Nyq Ji| (Lb(L "Molo* apabila telah gelap-gulita," ia
berkata, "(Maksudnya adalatr) siang apabila telatr memasuki

malam."25@

38520.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Maltran
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari seorang lald-laki
Madinah, dari Mutrammad bin Ka'b, me,ngenai firman-Ny4

6ila\Lb6?,1't "Dan dari keiahatan malam apabila
telah gelap-gulita," ia berkata, 'Maksudnya adalatl

tqbenamnya matahari, apabila malam tiba dan telatr

menutupi."256l

38521. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa'me,nceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, mengenai firman-Nya, 4(l "Molom," ia
be*ata, "(MaksudnlNa adalatr) al-tail'matarnt.- Si tib)al<rd
apabila telah masuk "2562

Lihat Al Qurthubi dalanAl Jami' li Ahkam Al Qur'an (201256).
Ibnu Athiyah drJarnAl Muharrar Al Wajiz (51538,539).
Lihat Tafsir lbnu Katsir (41574).
Mujahid dalam tafsir Qn6D dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al ll'/ajiz
(5/538,539).
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38522.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia bertata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasan,

mengelrai firman-Nyra, 3'ttit-*6/ q3 "Dan dari
lcejahatan malam apabila telah gelap-g1tlita," ia berkata,

"(Maksudnya adalah) malam apabila telah datang."2563

38523. Bisyr menceritakan kepada kani, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

kepada karni dari Qatadah, dari Al Hasan, me,ngenai fiIman-

Nya, €3'tliLy6a nS "Dan dari kejahatan malam

apabila telah gelap-gulita," ia berkatq "(Maksudnya adalah)

apabila telah datang. "25a

38524. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

fimran-Nya, (l"tiL "Telah gelap-gulita," ia berkata,

"(Maksudnya adalah) apabila telatr datang"2565

Sebagian berkat4 'Maksudnya adalah siang apabia telah

memastrki mala1n." Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

38525.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

me,nceritakan kepada kami dari Suffan, dari seorang laki-laki
Madinah, dfii ffiuhammad bin Ka'b Al Qurazhi, menge,nai

firman-Nya, (li t:''t-*€? q't "Dan dari keiahatan malam

apabila telah gelap-!4ltta;" ia berkat4 "Maksudnya adalah

terbenamnya matahari, bila malam telatr datang, ketika telah

menutupi."

Ada pula yang berkat4 'Maksudnya adalah gugusan bintang."

2s63 As-Suytrthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (8/689).u6 Ibnu Al tacri d^lsr. ?ad Al Masir (91270).
u65 Al Baghawi &bm Ma'alim At-Taruil (41547).
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sebagian berkata, "Gugusan bintang itu adalatr Tsurayy'a." Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

38526.Mujatrid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin

Hibban mengabarkan kepada karni dari Abu Al Muha"zim,

r dari Abu Hurairatr, mengenai firman-Nya' tiy46f a':
(31"Dan dari keiahatan malam apabila telah gelap-gulita"'

ia berkata, "(Maksudnya adalah) gugusan bintang'''566

38527.Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

mengenai fir*ao-Nyq SitiLU(L "Molo^ apabila telah

gelap-gulita," ia berkata, *Orand Arab berkat4 .'Al 
ghaasiq

adalatr jatuhnya Tsualya. Banyak terjadi penyakit dan wabah

saat kejadian itu, dan hilang ketika terbitnya''"2567

Merekayangmelontarkanpendapatinimernprrnyaialasan
benrpa atsar dari Nabi SAW, Yaitu:

38528. Nastr bin Ali menderitakan kepada kami, ia berkata: Bakkar

bin Abdiuatt (puta saudaranya Hammam) menceritakan

kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdil Azizbnumar

bin Abdinatrman bin Auf menceritakan kepada kami dari

ayatrnya, dari Abu salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi

SAw, mengenai firman-Nya, 316y-a6f u'.3 "Dan dai
lrejahatan malam apabila telah gelafgulita," bahwa beliau

bersabda"

Lihat Ibnu Athiyah dalam lI Muhanar Al waiiz (5i538), nEocanturrkan

rinayat yang menYeruPainYa
Ibmr Abi Hatim datam tafsir (lo}475\ dan Al Mawardi dalanAn-Nulutwa Al

Uyun (61375).

'6n$u lJr

2566

2567
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" (Yaiu) bintang Yang aereduP.'as68

Ada yang mengatakan bahwa yang meredup ketika muncul itu

adalah bulan. Mereka meriwayatkan khabar dari Nabi SAW te'ntang

ini, yaitu:

3g52g.Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: waki

menc€f,itakan kepada kami, Ibriu Sufrzn menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku.dan Yazid bin Han[r menceritakan

kepada kami.2s6e

38530.Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran

menceritakan kepada kami dari suffan, dari Muhammad bin

Abdirratrman bin Abi Dzi'b, dari pamannya (Al Harits bin

Abdirrahman), dari Abu salamah bin Abdirratrman, dari

Aisyatr, ia berkata, 'Nabi SAW meraih tanganku, kemudian

memandang ke bulano lalu bersabda,

rit i*.v t:6j ,:';i t;1 6av? U hr. ,s)ro ,y,O U

iq)

'Wahai Aisyah, mohonlah perlindungan kepada Allah dari

lajahatan ghaasiq apabila telah gelap-gulita, dan ini adalah

ghaasiq yang gelaP-gulita' -"

Ini lafazh hadits Abu Kuraib dan Ibnu waki. Adapun Ibnu

Humaid, ia menyebutkan di dalam haditsnya: Aisyatr berkata,

'Nabi SAW meraih tanganlcu, lalu bersabdq

|y,ist &Lp ,:fi? n !'rrgrf tt-w;r?Ul 
"-1fia.r.

'4t ttl

z56t

?,569
Ibnu Katsir dalam tafsir (41574).

Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (61374), tidak

rrenyandarkannya
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'Tahukahengknu,aPaknhini?Mohonlahperlindungan
kepadaAtlahd.arilcebunllranini,larenasesungguhnyaini
adalah al ghaasiq yang gelap'gulita"'is70

38531. Muhammad bin sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:

.,,,,,Abu Amir menceritakan kepada'kami, ia berkata: Ibnu Abi

- ;'Dzi'b me,lrceritakan kepada kami dari A1 Hants bin

Abdirralman, dari Aisyah, dari Nabi sAw, beliau melihat ke

aratr bulan, lalu bersabda,- 
Jjsy6rrtstui Lf {b?y iu, Lt+S\'btYU

,,wahai,aisyah, mohoniah perlindungan' kepada Allah dari

keiahatan ini, karena sesungguhnya ini bdalah al ghaasiq

y an g g el ap' gulit a -' 
a57 I

Me'lnrrut saya' pendapat )'ang benar adalah' Allah

memerintahkan Nabi-Nya untgk memohonperlindwgan *6i q't
,Dari kejahatan malam," yaitu yang menjadi gelap. Diliatakan; qad

ghasaqq al-lail - yaghsiqu ghtsuuqan, yatgartiny4 malam memjadi

i"rup.-tur-n (ii $Lmaksudnya adalatr, apabila kegelapannya telatt

masut - Malam yan! tegetapannya telatr masuk adalah ghaasiq.

Bintang yang terbenam juga disebut ghaasiq, bulan yang meredup

juga disebtt ghaasiq. Tidak dikhususkan dengan sebagian ini, tapi

mencalcup semwulya, sehingga mencakup setiap ghaasiq' Jadi' Nabi

sAw diperintatrkan untuk memohon perlindungan kepada AUah dari

kejatratannya apabila telah gelap-gutita' Tentang makna 3i
dikatakan dzahaba "Pergr".

38532.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ahmad d^larn At Musnad (61206), Al Baihaqi dalam ls-srrzan-al Kubra

i/gal, Ab, y",1" aaWr, ,qi U"siad (71417), dan Ats-Tsa'alabi dalam tafsir

(4t452). Hadits inihasan shahih-

)U ffeiir. dalam ,4l Mustadrak (2t589\, ia berkata, "Sanad'nya shahih, namtm

kedua syaikh tidak rnengeluarkannya."
At-Tirmidzi dalam ls-S|z an (SlliZ),ia berkata, "Hadits iti hasan shahih"'

l
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Tsaur menc€ritakan kepada kami dari Ma'mar, dari eatadah,
mengenai firman-Nya, $j ti1-4it ,,malom apabila telah
gelapgulita,,, ia berlcata, ..Apabili 

telatr pergi.'rs72

saya tidak tahu apa yang dikatakan oreh eatadah me,ngenai ini
dalam perlcataan orang Arab, karena png dikenal dari perkataan
orang Arab tentang makna (3i fulaIr, daWtala.tnasuk-.

Firman-Ny4 lSit j+t-frriyi*7 ,,Dan dari kcjahatan
wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada kthul-kthul,-
malcsudnya adalah, dan dari kejahatan para wanita tukang sihir png
menghembus pada simpul-simpul tali ketika memjampinya-

Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para atrli
tafsir. Me,reka )rang berpendapat derrikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

38533. Muhammad bin sa'd menceritarcur kepadaku, ia berkata:

$atrlo, menceritakan kepadaku, ia berlcata: pamanku
menceritakan kepadaku, ia bertata: .dyahku mdt€ritalon
kepadalcu dari ayahnp, dai lbnu Abbas, mengenai firman-
Nyq *liif J+{lAi#UlruDan dan tuialhatun wanita-
wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,,, ia
berkata, "(Maksudnya adalah) sihir y,,rg dicamp,r dengan
jarrpi-jampi.tQS73 i l

,8534. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Adi menceritakan kepada lgqr.fu 4rr, dari Ar Hasart
mengenai firman-Np, $tar;.i{Xi#41s ,,Dan dai
kcjohatan wanita-wanita tukong sihir yan[ ^*lhort* poda
bahul-buhul," ia berkatq'Maksdnya adalah ppra tukang sihir
laki-laki dan perenrpuan. d-{1.

2:t72

2573

2574

Abdurrazzaq datam tafsir (3/40E).
As-Suynthi dalamAd.Dun Al Montsw (3/690).
Al Bukhari datamAsh-Shahih (5t2tt3), bab: Sihir.

.: _ f?fr71
llt
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13535. Ibnu A.b4il.A'la me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

. , Tsaur me,nceritakan kepada karri dari Ma'matr, ia bertata:

Qatadah merntaca aya! $:fr-l.rsfi$172 "Dan dari

kcjahatan wanita-wanita atkang sihir yang menghemhts pado

buhul-kthul, " lalu b€rtat4 'Jauhilah oleh kalian sihir yang

discrtai dengur j ampi-j ampi.''s75

38536....ia berlcata: Ibnu Tsaur lmerilatq kepada kmi dai
Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayabnyry ia berkata, "Tidak
ada sesuatu p.un yang lebih me,ndekati syirik daripada jampi

[ol.r]''o orang-orang glr:"'
38537. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia b€,!tata: Yazid

menceritakao kepada kami, ia berkata: Sa'id me,nceritalcan

kepada kami, dari Qatadah, ia berkata" "Al Hasan, ryabila
melewati bacaaru 23,Yt an <iAi17, a|: ' 'Dan dari
fujahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada

buhul-buhul', maka ia berkata, 'Iauhilah oleh kalim apa yang

- -dibarutan dengro rl5irt.rr257t

38538.Ibnu Humaid meirceritakan kepada karri, ia bertate Mahran

me,nceritakan kepada kami dari Su$no, dari Jablr, dari

Mujahid dan lrrimalu mengenai firman-Nya, j{tft,'
#iit "Wanita-wanita tulcang sihir yang menghenbus pari

buhul-buhul," ia b€*at4 'Mujahid b€rtata, 'Maksudn{
adalah yang menjmpi pada simpul-siryul !ff':-
Ikrimah ffita, "(Ma&strya ad.lsh) mcoggrmakan siryul-
simpul tali.'"'e

^ffirnzaq ddm taeir (3147q.
Brgr- ini tchh hmtnr dg.i rrurq|3triIoln, terr'li mcnctqlmtn &ri uskah
llin
Abemzzaq d.hm taeir (Y4m.
Abdnrre"-eq drlam t &ir dri Qatdrh (ll47q.
Ibmr Abi Ilatim dalam trfsir (1041475), mln LrEi tid.k Eoailt Era
dabm Tdsir Muj ahid N boghn ini

?s7t
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Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata

mengenai firman-Ny4 .+Ai -t.+!-tr'i!! 41s "Dan dari

kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada

buhul-buhul," ia berkat4 "An-naffatsaat adalah para tukang

sihir yang menggunakan simpul.''s8

Firman-Nya, 33f;;yL f,31it "Dan dari kejahatan orang

' yang dengki apabila ia dengki." Para atrli tafsir berbeda pendapat

.tontang al haasid"or.ang yang dengki" yang Nabi SAW diperintalrkan

untuk memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatannya.

' Sebagtan berkata" "Maksudnya adalatl setiap orang yang

dengki. Nabi SAW diperintalrkan untuk memohon perlindungan dari

kejahatannya dan dirinya." Mereka yang berpendapat demikian

mrnyebutkan riwayat berikut ini:

38i40.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

. Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

mengenai firman-Nya, 336y;r( F;t "Dan dari

kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki," ia berkat4

"Dari kejatratan kedengkiannya dan dirinya."

Diriwayatkan dari Atha Al Khurasai, seperti itu. Ma'mar

berkata: Aku mendengar Ibnu Thawus menceritakan dari

ayahnya, ia berkat4 "'Ain adalah riil. Seandainya ada sesuatu

yang dapat mendahului takdir, maka akan didahului oleh'ain.
Jika seseorang dari kalian diminta untuk mandi, maka

hendaklatr ia mandi."25E 
I

Ada yang mengatakan batrwa dengan ayat ini Nabi SAW

diperintahkan untuk memohon perlindrmgan dad kajahatan orang-

orang Yatrudi yang mendengki beliau. Mereka yang berpe,ndapat

'* 'Lihat Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al Yajiz (51538).
258r Abdunazzaq dalam tafsir (3/408).
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demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

38541. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
mengenai firman-Nya, 33(4;r( F o; "Dan dof,
lcejahatan orang yang dengki afiabila ia dengki," ia berkat4
"(Maksudnya addah) orang-omng Yahudi. Tidak ada yang

menghalangi mereka untuk beriman selain kdengkian
metreka."2582

Pendapat png lebih tepat di antara kedua pendapat ini adalah

pendapat yang menyatakan bahwa Nabi SAW dip€rintahkan untuk
memohon perlindungan dari setiap yang mendengki apabila ia dengki,
karena bisa saja mencelany4 menyihirny4 atau melalukan hat buruk
terhadapnya. Itulah yang lebih tepaL karena Allah 'Azza wa Jalla
tidak me,ngkhususkan satu jenis omng yang dengki tanpa yang lainnya
dengan kalimat, 't3-6y;r(F6 "Dan dari kejahatan orang
yang dengki apabila ia dengki," akan tetapi bersifat umum. Allatl
mernerintatrkan beliau untuk me,mohon perlindwrgan dai kejahatan

setiap png dengki, dan itu bersifat umum.

Afeirtafsir surah Al Falaq.

ooo

Lihat As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Montsur (8/690) dari Al Hasan,
rmnisbatkannya kepada Ibnu Abi Hatim dalan taf,sir.
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SURAH ANI.NAAS

@ .r6i *!y@ o6igy,@ .r6i 6i;1 s
pL4,iric$t 'dftrnZ)$u

@--u3iir4iii@ -:6i
"Katal<anlah, 'Aku bulinfu.mg lnpda Tuhan NanS

memelihma ilm menguasai) manusia. Raia motwtsia.
Sen$ahan marru,sia, dnril<eiahatm (bisil<arJ) ryetmt yang

biasabersemburryi, lmg n.rlrltbisikl<arl (t<eialtatar.) t e datam
dado marutsia, dari ii" fun manusid.r,

(Qs. An.Naas Ul4l:1.6)

Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad SAW:
Katakanlah, hai Muhammad, ogi i( @ n6i{., *Atdt

berlindung kepada Tuhan (Yang memelihara dan menguasai)
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manu'ia. Raja manusla.,'Yaitu raja se,rrua maklrluk; jin, manusia, dan

lairmya. Ini menrpakan bentuk pernberitahuan dari Allah bagi orang

yang mengagungkan manusia seperti kaum mukmin mengagugf,an

Tuhan mereka, bahwa Dialah rajanya orang yang diagungkan itu, dan

itu berada di dalam kerajaan serta kekuasaan-Nya. Berlaku padanya

segala ketentuan-Nya, dan Dia lebih layak untuk diagungkan dan lebih

berhak unttrk diserrbatr daripada yang diagunglan, setrta lebih berhak

unttrk disembatr daripada selain-Nya dari kalangan manusia (atau yang

laimya). i

Firman-Nya , o-6i Jl "sembahan manusla"' maksudnya

adalah Seserrbatran manusia lang berhak diibadahi tanpa disertai

sesuatu pun selain-NYa.

Firman-Nya, ,-i3l,1of;$i* u *Dari *eiahatan (bisikan)

syetan yang biasa bersembunyi.'maksudnya adalah min syarri asy-

syaithaan..dari kejatratan syetan" .,-r)S!i'!ang biasa berse'mbunyi",

dan me,ngganggu (merrbisiki). Bersenrbunyinya dia adalah ketika

seorang.tambamengingatTrrhannyaRiwalrat.riwayatyarrgsesuai
dengan pe,ndaPat ini adalah:

38542.Abu Kuraib me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

IsamenceritakankepadakamidariSuffan,dariHakimbin
Jubiar,dariSa,idbinlubair,darilbnuAbbas,iaberkata,
."Tidakadabayiyangdilahirkankecualipadahatinyaada

bisikan Gyetan) yang terseirrbunyi' Bila ia sadar dan

mengingat AllalL maka (syetan) itu bersembunyi' dan bila ia

lengatr maka syetar me'nggoda Itulah firman-Nyq "pb)
;W 1, isikan) syetan yang bias a bers embunyi''t'2583

38543.Ibnu Humaid me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshtr, dari sus'an, dari

(U5gD)'Abd,rrazzaq dal8m taftir (21478)' dat

As-suyuthi dalarnAd-Dun Al Mantsw (8/694)'



Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyq nl6i ot;1i"(pisikan)
syetan yang biasa bersembunyi," ia berkata, "(Maksudhya
adalah) syetan yang berse,mayam di dalam hati manusia. Bila
lupa dan lengah, maka syetan me,lrggoda, dan bila mengngat
Allah, maka syetan bersembunyi.''5e

3854.Ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dari Utsman bin
Al 4f*rd, dari Mujahi4 me,nge,nai finnan-Nyra, o$)i
alfft*lAisikan) syetan yang biasa bersemknyi," ia berkat4
'(Maksudnya adalah) melebar, apabila me,ngingat Allah ia
bersernbunyi dan me,nciug namun apabila lengah maka ia
melebr'.r:25E5

38545. Muhammad bin Amr menceritakan ke,padakrf ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
me,nceritakan kepada kami, Al Hfiits me,nceritakan kepadaku,

ia'bertata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa rneircerit-kan kepada kmi, s€muanya dari Ibnu Abi
Najrlu dri Mujahid, mengenai firman-Nya at$t ot/7i*@isikan) syetot yang biasa bersembunyi," ia berkata,
"(Maksudnya adalatl) qretan di dalam hati manusia. Bila
mengingat Allah maka ryetan itu berse,rnbrmyi.''586

38546.Ibnu Abdil A'la me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
me,nge,nai firman-Np, ,j/Sl, ia berkata, 'Maksudnya
adalah syetan, dan'itu juga frmg berserrbrmyi. Bila seorang

'hamba 
mengngat Tuhmla, malra ia bersembunyi. Jadi,

ryetan kadang m€nggmggu (membisiki) dan kadzng

25t' Al Hakim dzlarr. At Muudrak (215N), ia bcrtatL 'Iladits ini shahih
bcrdestrtan syarat kedua q/aillh-" S€rta lb,nu Hajar &lam Fath Al Bari
$n4D.ffi 
tr,tuSaUa dalarn taBir (M. 7 62)m},enrpain}ra.e uuianio dalamtafsir( lu,:,61.
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berse, nbunyi."2sET

38547. Bisyr me,nceritalcan ke,pada kami, ia berkata: Yazid

. menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id meirceritakan

kepada kami dari Qatadatr tentang ayat, 4t3{t q$}i} n
*Dari 

lc.ejahtatan (bisikan) syetan yang biasa bersembwtyi," ia

berkata" "Maksudnya adalah syetan, ia merrbisiki di dalam

"' d"du manusia, dan ia berserrbunyi bila manwia me,lrgingat

Allah.''5Et

38548.Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kailti dari ayatury4 ia berkata,

"Diceritakan kepadalcu, bahwa syetan -atau 
ia berkata: a/

waswa(N- mernbisiki hati manusia ketika sedih dan gembira.

Apabila manusia itu mengingat Allah, maka ia
bersembunyi."2589

38549. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

rrrengenai firman-Nya, e€L1 "Yang biasa bersembunyi," ia

berkata" "Al khannaas adalah yang kadang mengganggu dan

kadang bersembunyi, baik jin maupun manusia. Dikatakan

bahwa syetan manusia lebih jahat terhadap manusia daripada

syetan jin. Syetan jin bisa mengganggu (membisiki) tanpa bisa

Anda lihat, namun ia dapat melihat Anda dengan jelas."2ss

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata tentang itu,
"Ayat, ,-yr?)i*6, 'Dari kejahatan (btsikan) syetan', maksudnya

adalah yang mengganggu (membisiki) dada mantsia, yang mengajak

AMurrazzaq dalam tafsir (3 I 47 8).
Abdurazzaq dalam tafsir (31478) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
(4ts48).
Lihat Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tamil (41548), mencanhtmkan riwayat
yang menyerupainya.
As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur (8169$.
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?*tuAdl.:Ihatui

untuk mematuhin)4L sampai ajakan rmtuk meNnatuhinya itu dipenuhi.
tsila telatr dipenuhi, ia pun berse, bruryi. Riwayat yang sesuai dengan
ini adalatr:

38550. Muhammad bin Sa'd memceritakan kepadaku, ia berkata:
Arhku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku
me,nceritakan kepadakq ia berkata: Ayatrku menceritekan
k€padaku- dgi a),hya, dari Ibnu Abbas, me,ngenai firrran-
NV^, qqji ia berkata .Maksudnya adalah syetan png
memerintalrnya. Bila telah dipatuhi maka ia berse, bunyi :elet
Menurut sa1a, pendapat pog benar mengenai ini adalah, Alrah

memerintahkan Nabi Muharnmad sAw untuk memohon perlindungan
kepada-Nya dari kejahatan syetan )aog kadang mengganggu
(mennbisikkan gangguan) dan kadang bersembunyi. Allah tidaki-'' mengtfiususkan jenis ganggu.mn)ra (bisikannya) de,ngan bisikan
(gangguan) tertentu dan mengesampingkan )Nang laia juga tidak
mengtfiususkan cara bersembunyi4ra dengan cira tdrtenfu dan
mengesarnpingkan )ang lain. y16i, syetan t"A^g membisiki unhrk
mengajak bermalcsiat t€ftadry Allab dan bila ajakannya telah
dipenuhi, ia pun bersembrmyi. rGdang juga mernbisiki untuk tidak' menaati Allah. Blla seorang hamba ,"t"g"t untuk menaati Allalt
syetan memerintahkan untuk mengikuti ajakannya ()akni tidak
menaati Allah), dan hita sang hamba tetap menaati Allah dan
menyelisihi Eretan, maka E/etan pun bersembrmyi. Jadi, syetan dalam
semua kondisinya adalah meq$isiki dan berse,mbunyi. Sifat ini
(mobisiki dm bcrsembunyi)memang sifat syetan

FirmaFl{yq --61)t!L -l,i{icii 
,,yang

membisik*an (kcjahaton) b dalom dod; ianttsii,- naksudnya
adqlah, syetan idalah perybisik yang selalu merrbisiki sesuatu ke
dala, dada manusiq baik slctm jin ma,pun syetan manusia

zter Al Mawardi daltrr.An-ifuhat va Al llyun $B7g).

--.:-
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Jika ada yang berkat4 "Jadi, . jin itu manusi4 sehingga
dikatakan elSii'+ji'u@ .--161 )rL a,iyi,s$i
"Yang membisiklran (kejahatan) lce dalam dada manusia, dari jin dan
manusia?"

_ Dikatakan bahwa di tempat ini Allah memang menyebut
mere,ka manusia, sebagaimana di tempat lain Allah menyebut mereka
rijaat (laki-laki), A$g )C,ri,i,fig-{Glq i,fili ,,Dan

bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia
meminta perlindungan lcepada beberapa laki-laki di antara jin, malca
jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan." (es. Al Jin
172): 6). Di sini Allah menyebut jin dengan sebutan rijaal (laki-laki),
demikian juga ketika Allah menyebut mereka naas (manusia).

Diceritakan dari sebagian orang Arab, bahwa ketika datang
suatu kaum dari golongan jin, lalu berhenti, kemudian dikatakan,
"Siapa kalian?" Mereka meqiawab, 'Naas minaljlnn .manusia dari
golongan jin'." Mereka menetapkan diri mereka ndas .manusia,, maka
demikian j,'ga pada ayat ini.

Al&irkitab tafsia alhamdulillaah al 'aliyy al trabiir

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berkat taufik dan karunia-Nya
jualah, penerbitan Tafsir Ath-Thabari edisi Indonesia iii dapat

diselesailran. semoga limpahan rahmat senantiasa teranrahkan bagi
.pengarang, dan kitab ini dapat bermanfaat bagi selunth umat

t"t ;::';::;:;:::;:


